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Önsöz 

 Bu araştırma günümüz Türkiye’sinde anne babaların çocuklarına, 

özenli ve nitelikli bir aile ortamı sağlamakta kimi zaman başarısız olmaya 

başladıkları sezgisi, bu süreç içinde çocukların ikinci ailesi olan okulların ve 

bu ailenin temel taşı olduğu düşünülen okul yöneticilerinin etkililiğine olan 

inanç üzerine yapılmıştır.  

 Araştırmanın amacı, 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında Ankara İli, 

Etimesgut İlçesi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan kamu ilköğretim 

okullarında görev yapan yöneticilerin, öğrencilerin aileleri tarafından istismarı 

ve ihmaline ilişkin görüşlerini belirlemektir. 

 Bu inanç ve amaç doğrultusunda, bir okul yöneticisi tarafından yapılan 

bu çalışmada desteğini ve önemli katkılarını esirgemeyen, kendisini 

tanımaktan mutluluk ve onur duyduğun çok değerli hocam Doç. Dr. Yasemin 

KEPENEKÇİ’ye, yol arkadaşım kıymetli eşime, her adımımda yanımda 

olduklarını bildiğim sevgili aileme ve Dr. Hadiye İNCİ’ye saygı, minnet ve 

teşekkürlerimi sunarım. 
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ÖZET 

ANKARA İLİ İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN 
AİLELERİ TARAFINDAN İSTİSMARI VE İHMALİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 
 

Erginer, Filiz 
Yüksel Lisans, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 
Tez Danışmanı: Doç Dr. Yasemin Kepenekçi 

Eylül 2007, 83 sayfa 
 

 Bu çalışmada; 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında Ankara ili, Etimesgut 

İlçesi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan kamu ilköğretim okullarında 

görev yapan okul yöneticilerin, öğrencilerin aileleri tarafından istismarı ve 

ihmaline ilişkin görüşlerini belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunda Etimesgut İlçesindeki kamuya bağlı ilköğretim okullarında görev 

yapan 21 okul yöneticisi yer almıştır. Araştırma tarama modelinde yapılmış 

olup, araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı 

araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formudur. Veriler içerik analizi 

yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu araştırmadan elde edilen bulgular çalışma 

grubunda yer alan okul yöneticilerinin çocuk istismarı ve ihmali konusunda 

bilgi sahibi olduklarını göstermektedir. Katılımcılar tarafından, fiziksel, 

duygusal ve cinsel çocuk istismarı ve ihmali olarak belirtilen anne baba 

davranışları literatürle benzerlik göstermektedir. Katılımcılar çoğunlukla, 

fiziksel ve duygusal istismar ve ihmal olaylarıyla çok sık, cinsel istismar ve 

ihmal olaylarıyla ise hiç karşılaşmadıklarını ifade etmektedir. Eğitim eksikliği, 

katılımcıların çoğunluğu tarafından, çocuk istismarı ve ihmalinin nedenleri 

arasında belirtilmektedir. 
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ABSTRACT 

 
THE OPİNİONS OF PRİMARY SCHOOLS ADMİNİSTRATORS İN THE CİTY 
OF ANKARA ON CHİLDREN’S ABUSE AND NEGLECT BY THEİR 
FAMİLİES 

Erginer, Filiz 
M Sc., Department of Educational Sciences 

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Yasemin Kepenekçi 
September 2007, 83 pages 

 
 In this study, the determination of the opinions of the school 

administrators, officiating at state primary schools within the boundaries of 

Ankara, Etimesgut district municipality in the 2006-2007 Educational Year, on 

children’s abuse and neglect by their families is aimed. In the study group of 

the research, 21 school administrators officiating at primary schools affiliated 

to the state in Etimesgut district were involved. The research was performed 

by use of survey model and qualitative research method was used. Data 

collection tool is the interview form developed by the researcher. The 

obtained data were analyzed using the content analysis method. The findings 

obtained in the research indicate that the school administrators who took part 

in the study group are informed about the child abuse and neglect. Parental 

behaviors cited as physical, emotional and sexual child exploitation by the 

participants are comparable to those found within the literature. The 

participants stated that they mostly encountered physical and emotional 

abuse and neglect and that they never encountered sexual abuse and 

neglect. By the majority of the participants, lack of education was stated to be 

among the reasons of child abuse and neglect. 
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I. GİRİŞ 

 Tüm dünyada var olan kültürel çeşitlilik toplumların çocuklara olan 

bakış açılarına da yansımaktadır. Çocukların eğitimi, disipline edilmesi ve 

hatta sevilmesi ile ilgili yaklaşımlar toplumlar arasında farklılıklar 

göstermektedir. Ailenin çocukla kurduğu iletişimin boyutları, bu iletişim 

tarzına toplumun bakış açısı da kültürel çeşitlilik içinde değişim 

göstermektedir. Kimi toplumların çocuk eğitiminde vazgeçilmez gördüğü bir 

yöntem, farklı bir toplumda son derece sakıncalı olarak 

değerlendirilebilmektedir. Bu çeşitlilik içinde bazı durumlarda toplumun temel 

birimi olan aile çocuğun biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimini engelleyen 

davranış örnekleri gösterebilmektedir. Çocuklara yöneltilen ve zarar veren bu 

durum ve davranışlar bilimsel literatürde çocuk istismarı ve ihmali (child 

abuse and neglect) kavramlarıyla ifade edilmektedir. 

 Günümüzde toplumların, çocuk istismarı ve ihmali gibi, dar kapsamda 

bakıldığında çocuğu, geniş kapsamda ve uzun vadede değerlendirildiğinde 

toplumun genelini ilgilendiren bir konuya verdikleri önem, geleceklerine 

verdikleri önemi ifade etmektedir. “Bugünün küçüğü yarının büyüğüdür”   

cümlesi yıllardır söylene gelir. Ancak Türkiye’de gelecek olarak görülen 

çocukların istismar ve ihmale uğramasını önlemedeki çalışmaların yeterliliği 

görecelidir. Çocuk istismar ve ihmali konusunun önemi gün geçtikçe 

artmaktadır. 

 Bu bölümde araştırmanın problemine, amacına önemine, 

sınırlılıklarına ve araştırmada geçen kavramların tanımlarına yer verilmiştir.  
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Problem 

 Toplumun temel taşı olarak görülen aile kurumu, toplumları 

biçimlendirmedeki gücünü, toplumların geleceği olan çocukların eğitimindeki 

yadsınamaz etkisinden almaktadır. Yavuzer (1986, 9), ailenin çocuğun 

gelişimindeki etkisini şu şekilde ifade etmektedir: 

1. Aile grup içinde dengeli bir birey olması için çocuğa güven duygusu 

aşılar. 

2. Çocuğun sosyal kabul görmesi için gerekli ortamı hazırlar. 

3. Aile, çocuğun toplumsallaşmayı öğrene bilmesi için, kabul edilmiş 

uygun davranış biçimlerini sergileyen modeller oluşturur. 

4. Çocukta sosyal açıdan kabul edilmiş davranış biçimlerinin 

gelişmesi için rehberlik eder. 

5. Çocuğun yaşamında rastladığı sorunlara rehberlik eder. 

6. İçinde bulunduğu ortamlara uyum sağlaması için gerekli 

davranışları kazanması için yardımcı olur. 

7. Çocuğun başarılı olması için yeteneklerini uyarır ve geliştirmesine 

yardımcı olur. 

8. Çocuğun ilgi ve yeteneklerine uygun aktivitelere katılmasına 

yardımcı olur. 

 Çocuk istismarı ve ihmali kavramı disiplinler arası bir olgudur. Farklı 

alanlardan farklı araştırmacılar tarafından, farklı şekillerde tanımlanmaktadır. 

Bu kavrama sağlık alanında çalışan araştırmacılar tıbbi açıdan yaklaşmakta 

ve bedende oluşan bozuklukları ele almaktadırlar. Sosyal alanlarda çalışan 

araştırmacılar ise çocuk istismar ve ihmaline, çocuğun bakımından sorumlu 

olan sistemler, kişiler ve bunların tutumları açısından yaklaşmaktadır. Hukuk 

ve güvenlik mensupları içinse istismar olgusunda suç ya da masumiyet 

delilleri ön planda gelmektedir. Çocuk istismar ve ihmali olgusunun tanımı 

ortaya çıkış nedenlerine, yöntemlerine ve sonucunda gözlenen klinik 

bulgulara göre değişiklikler göstermektedir (Polat, 2001, 85,86). Bu 

tanımlardan bazıları aşağıda verilmektedir. 
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 Çocuk istismar ve ihmali kavramı Zeytinoğlu (1999, 112) tarafından şu 

şekilde tanımlanmaktadır: “18 yaşın altında bulunan çocuklara karşı aktif 

olarak girişilen ve onların fiziksel, duygusal, zihinsel ve toplumsal gelişimlerini 

zedeleyen her türlü eylemler psiko-sosyal açıdan çocuk istismarı; onların 

beslenme, bakım gözetim, eğitim gibi gereksinimlerinin karşılanmaması da 

çocuk ihmalidir.”. 

 Kozcu (1988, 63-77) istismar ve ihmal kavramlarını aynı tanımda şöyle 

açıklamaktadır: “18 yaşın altındaki çocuğun, ondan sorumlu kişi ya da 

kurumlar tarafından, gelişimini her yönden zedeleyici biçimde fiziksel, cinsel 

veya mental zarar görmesidir.”.  

 Polat’a (2001, 85) göre çocuk istismarı, çocuğun bakımından sorumlu 

yetişkin bireylerin, çocuğun fiziksel, gelişimsel ve psikolojik açıdan iyi olma 

halini olumsuz yönde etkileyen tutum ve davranışlarıdır. İhmal olgusu 

istismar türleri içinde sayılmaktadır. 

 Garbarino ve Gilliam (1980) çocuk istismar ve ihmalini; “anababa ya 

da çocuktan sorumlu kişiler tarafından girişilen, toplumsal değerlerin ve 

uzman görüşünün birleştirilmesi sonucu çocukların sağlığı açısından 

uygunsuz ve zararlı olduğuna hükmedilen tüm eylem ve eylemsizlikler” olarak 

tanımlanmaktadır (akt. Zeytinoğlu, 1999, 113) 

 Çocuk istismarında temel faktör insan eyleminden kaynaklanan bir 

olaya bağlı olarak meydana gelmesi gerektiğidir. Eylemin zarar verici 

olmasından, öte yasaklanmış olması da önemlidir. Çocuk istismarının 

boyutları ise şu şekilde değerlendirilmektedir (Polat, 2001, 55-58): 

 1. Kasıtlılık: Çocuk istismarına yol açan insan eylemleri, yapılış ve 

oluşlarına göre farklılıklar göstermektedir. Temel ölçüt kasıt öğesidir. Kasıt, 

bu eylemlerin çocuğa acı verme, incitme ya da zarar verme amacını taşıması 

biçiminde derecelendirilir. Bir anne hırsızlık yapması nedeniyle 

cezalandırmak amacıyla çocuğun parmaklarını yakarsa, burada zarar verme 

kastı vardır ve dolayısıyla bu eylem çocuk istismarı olarak 

değerlendirilmektedir. 

 2. Toplumsal onaylama-toplumsal eleştiri: Çocuk istismarını 

ilgilendiren eylemler genel olarak toplumdan topluma, yöresel standart ve 
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normlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin gelişmiş ülkelerde 

çocuğun cezalandırılması amacıyla yaralanması kültürel normlara göre 

büyük tepkilere yol açacak bir davranış modeliyken, bazı ilkel kabile 

topluluklarında, örneğin çocukluktan erişkinliğe geçişin bir göstergesi olarak 

yüzde ya da gövdede yara izi oluşturma son derece önemli olabilir ve bu 

izleri oluşturmayı ihmal eden anne babalar istismarcı veya ihmalkâr olarak 

damgalanabilir.  Ancak çocuk istismarının basitçe “kültürel olarak göreceli” bir 

konu şeklinde görülmemesini gerektiren durumlar da vardır. Bu duruma 

İran’da mayın tarlalarının temizlenmesi amacıyla çocukların kullanılması 

örnek gösterilebilir. 

 3. Uluslararası uzlaşma: Toplumsal onay ve eleştirinin tartışılması 

sırasında, istismar olduğu uluslararası düzeyde kabul görmüş olan eylemlerin 

istismar olarak herkes tarafından kabul edildiği, değerlendirildiği görülmüştür. 

Yukarıda değinilen, İran’daki çocukların gördüğü muamele bu duruma 

örnektir. Buradan, çocuk istismarının uluslar arası tanımlanması konusunda 

uluslar arası uzlaşmanın en önemli ölçüt olduğu sonucuna varılabilir. Ancak 

çocuk istismar ve ihmali konusundaki bilimsel ve profesyonel bilgi de önemli 

katkı sağlamaktadır. 

 4. Toplumsal – bireysel neden: Çocuk istismarı hem bireysel hem de 

toplumsal nedenler içermektedir. Ancak genel olarak bireylerin yol açtığı 

eylemler toplumların veya kurumların yol açtığı eylemlere göre daha fazla 

istismar olarak kabul edilmektedir. Bu tür eylemler her ne kadar bireysel 

olarak değerlendiriliyor olsa da, toplumsal etkilerin söz konusu olduğu 

unutulmamalıdır. 

 Yurdakök (1999, 265) çocuk istismarı ve ihmalinin aile ve çocukta risk 

faktörleri olması halinde daha sık görülebileceğini belirtmektedir. Bu faktörler 

aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: 

Aileye ait risk faktörleri; 

1. Ailede akut veya kronik stres 

2. Anne-babanın uyuşturucu madde bağımlısı olması 

3. Sosyo-ekonomik düzey düşüklüğü 
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4. Anne-babadan birinin olmaması 

5. Anne-babanın çok genç olması 

6. Annede kronik depresyon veya başka psikiyatrik hastalık olması. 

Yüksek riskli çocuklar; 

1. Akut veya kronik, fiziksel veya mental hastalığı olan 

2. Anneye bağımlılığı veya hiperaktivitesi olan 

3. Yeni doğan döneminde tedavi için anneden ayrılan 

4. Üvey anne veya baba tarafından büyütülen 

 Çocuk istismar ve ihmali konusunda Türkiye’de düzenli ve sağlıklı 

istatistikler bulunmamaktadır. Bu konuda istatistik veriler sunan 

araştırmalardan biri, Türkiye’de İzmir ilinde beş eğitim hastanesi, İzmir Sosyal 

Hizmetler Müdürlüğü (SHM) ve İzmir Baro'sunun katılımıyla oluşturulan İzmir 

Çocuk İstismarı Ekibi tarafından yapılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda, 18 

ay boyunca hastanelere başvuran vakalardan 32 çocuğa, çocuk istismarı ve 

ihmali tanısı konmuştur. Bu vakaların %85'inde (27/32) duygusal istismar ve 

ihmal, %66'sında (21/32) fiziksel istismar ve ihmal, %38'inde cinsel istismar 

ve ihmal belirlenmiştir. Saf fiziksel istismar ve ihmal yalnızca %16'sında 

(5/32) saptanırken, %38'inde (12/32) hem fiziksel hem de duygusal istismar 

ve ihmal saptanmıştır. Çocuk istismar ve ihmali vakalarının tümüne duygusal 

istismar ve ihmal eşlik etmiş, vakaların %13'ünde (4/32) üç tip istismar ve 

ihmal bir arada bulunmuştur(www.sosyalhizmetuzmani.org). 

 Aynı araştırmada; istismarcı %72'sinde (23/32) baba, %34'ünde 

(11/32) anne, %6'sında (2/32) üvey baba, %6'sında (2/32) ailenin yakını, 

%3'ünde (1/32) hala, %3'ünde (1/32) teyze, %3'ünde (1/32) üvey anne ve 

%19'unda (6/32) birden fazla aile bireyi olarak belirlenmiştir 

(www.sosyalhizmetuzmani.org).  

 Ancak gelişmiş ülkelerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde 

(USA) konuyla ilgili düzenli istatistikler mevcuttur. USA Ulusal Çocuk 

İstismarı ve İhmali Merkezi (The National Child Abuse and Neglect Data 

System, NCANDS) 2005 yılı verilerine göre; ailelerin çocuklarına yönelttikleri 

istismar olaylarından %16 sı fiziksel istismar, %7.1 i duygusal istismar, %9.3 
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ü cinsel istismar ve %62.8 i ihmal olarak belirlenmiştir (U.S. Department of 

Health and Human Services, Administration on Children, Youth and Families, 

27) 

 NCANDS 2005 yılı verilerine göre; çocuklara yönelik istismar ve ihmal 

olaylarını gerçekleştiren kişilerin %79.4 ü ebeveynlerdir. Bu ebeveynlerin 

%90.6 sı biyolojik ebeveyn, %4.3 ü üvey ebeveyn, %0.7 si evlat edinmiş 

kişiler ve %4.5 i ise teşhis edilememiş kişilerdir. İstismar ve ihmal olaylarına 

sebep olan biyolojik ebeveynlerden %40.4 ü yalnız anneler, %18.3 ü yalnız 

babalar ve %17.3 ü ise evliliklerini sürdüren ebeveynlerdir. Ebeveynler 

dışında çocukları istismar ve ihmal eden kişilerin; %6.8 i akrabalar, %10.1 ini 

bakıcılar oluşturmaktadır (U.S. Department of Health and Human Services, 

Administration on Children, Youth and Families, 29) 

 NCANDS 2005 yılı verilerinde, istismarcıların çocuklara yönelik 

istismar ve ihmal olaylarını gerçekleştiren kişilerin %57.8 inin kadın, %42.2 

sinin erkek olduğu görülmektedir. Kadınların %45.3 ü, erkeklerin ise %34.7 si 

30 yaşından geçtir (U.S. Department of Health and Human Services, 

Administration on Children, Youth and Families, 69) 

 Çocukların büyüdükçe istismar ve ihmale uğrama olasılıklarının da 

azaldığı söylenebilir. İstismar ve ihmale uğradığı tespit edilen çocukların en 

büyük bölümünü (%16.5)  3 yaşından küçük olanlar oluşturmaktadır. 4-7 yaş 

arasında istismar ve ihmale uğrayan çocuklar %13.5, 8-11 yaşları arasında 

%10.9, 12-15 yaşları arasında %10.2, 16-17 yaşlarında ise %6.2 dir (U.S. 

Department of Health and Human Services, Administration on Children, 

Youth and Families, 28) 

 İstismar ve ihmale uğrayan çocukların bu durumla karşılaşmalarından 

sonraki ilk altı aylık dönemde tekrar istismar ve ihmale uğradıkları tespit 

edilmiştir (U.S. Department of Health and Human Services, Administration on 

Children, Youth and Families, 91) 

 Tüm dünyada toplumları derinden yaralayan, engellenmesi için 

çalışmalar yapılan ve büyük bir sorun olarak nitelendirilen çocuk ölümlerinin 

bir kısmı da çocukların istismar ve ihmal edilmesi sonucunda 

gerçekleşmektedir. 2004 yılında USA’de yaşayan çocukların %0.02 si 
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istismar ve ihmal sonucunda gerçekleşmiştir. Oransal olarak gösterildiğinde 

düşük gibi görülen bu rakam 1490 çocuğu ifade etmektedir. Araştırmacıların 

çocuk istismar ve ihmal olaylarının %50-60 oranında rapor edilmediğini 

belirtmesi, bu rakamın daha da fazla olduğunu göstermektedir (Child Welfare 

Information Gateway, 2006, 2). 

 Çoğunluğu ölümle sonuçlanmasa bile çocuk istismar ve ihmalinin derin 

yaralar açtığı kuşku götürmez bir gerçektir. İstismar ve ihmale maruz kalan 

çocuklarda bazı davranış bozuklukları gözlenmektedir. Freier’e (2000, 45) 

göre bu davranış bozuklukları aşağıdaki gibi sırlanabilir: 

 1. Depresyon hali (intihara teşebbüs etmek, yaşamla bağlarını 

kopartmak) 

 2. Aşırı korku ve endişe içinde olmak 

 3. Uyku bozuklukları (uykusuzluk, kâbus görme) 

 4. Yatağını ıslatma 

 5. Somatik (fiziksel) şikâyetler 

 6. Yemek yeme bozuklukları 

 7. Etrafına nedensiz şiddet gösterme, saldırgan davranışlar 

 8. Kendine fiziksel yönden zarar verme 

 9. Madde bağımlılığı 

 10. Ruhsal sorunlar (zayıf iletişim becerisi) 

 11. Aşırı tedirginlik, sürekli tetikte olma 

 

Çocuk İstismar ve İhmalinin Türleri 

 Aşağıda çocuk istismar ve ihmali, fiziksel, duygusal ve cinsel olmak 

üzere üç boyutta incelenecektir. 
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 Fiziksel İstismar ve İhmal 

Fiziksel istismar, istismar türleri içinde en sık rastlananıdır. Aral (1997) 

yaptığı çalışmada çocukların % 65.72’sinin anne ya da babası tarafından 

fiziksel istismara uğradıklarını belirlemiştir. 

 Fiziksel istismar sonuçlarının açıkça görülebilmesi nedeniyle, üzerinde 

ilk durulan ve çalışılan istismar türüdür. UNICEF fiziksel istismarı şu şekilde 

tanımlamaktadır: ”Kaza sonucu olmayan yasaklanmış, çocuğu acı veren 

gelişme ve işlevselliğinde sürekli zarara yol açabilecek her türlü şiddet 

hareketidir. Bu tanıma göre tokatlama, ısırma, itme, tekmeleme, boğazına 

sarılma, kemik kırma, evden kovma fiziksel istismar olarak kabul 

edilmektedir. Yargıtay tarafından verilmiş bir kararda, çocuğun kapının 

kilitlenerek soğuk bir havada evin dışında bırakılması merhamet ve şefkatle 

bağdaşmayan bir hareket olarak kabul edilmiştir. Yargıtayın bir başka 

kararıyla, ağlayan iki yaşındaki çocuğuna kızarak ısıran bir baba mahkûm 

edilmiştir (Akyüz,2000, 554). 

 En geniş anlamıyla fiziksel istismar, çocuğun kaza dışı 

yaralanmalarıdır. En sık rastlanan fiziksel istismar çocuğun dövülmesidir. Bir 

tokattan çeşitli objeler kullanmaya kadar uzanan cezalandırma yöntemlerini 

kapsamaktadır. Fiziksel istismar sonucunda, durumun şiddetine göre 

yumuşak doku hasarları, yanıklar, kemik, eklem, beyin ve göz hastalıkları, iç 

organ hasarları, zehirlenmeler ve gelişme gerilikleri ortaya çıkmaktadır (Polat, 

2001, 90-91). 

 Yurdakök’e (1999, 266) göre fiziksel istismarın başlıca klinik bulguları; 

ekimozlar (en sık görülen klinik bulgudur), kırıklar (vakaların %10-20’sinde 

görülmekte olup, iki yaş altındaki çocuklarda görülen kırıkların ¼’ünü çocuk 

istismarı vakaları oluşturmaktadır), yanıklar (vakaların %10’da 

görülmektedir), kafa travması (en sık ölüm nedenidir, vakaların %30’unda 

görülür) ve karın travmalarıdır (istismar vakaları arasında ikinci sıklıkta 

görülen ölüm nedenidir). 

 Polat (2001, 86) fiziksel ihmali, çocuğun zarar görme ihtimalinin 

biliniyor olmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmaması olarak 

tanımlamaktadır. Hijyen koşullarının yeterince sağlanmaması, çocuğun 
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zararlı maddelerle karşı karşıya bırakılması, korunmaması, tıbbi bakım 

eksikliği, kötü beslenme ve beslenmenin aile tarafından kontrol edilmemesi 

fiziksel ihmal örnekleridir. 

 Erermiş (2001, 7,8) çocukların aileleri tarafından fiziksel ihmali 

kavramını 7 alt gruba ayırarak açıklamaktadır. Bu gruplar aşağıdaki 

şekildedir; 

1. Sağlık yardımının reddi: Fiziksel yaralanma, hastalık gibi 

durumlarda, uzman sağlık hizmetinin alınması ve sürdürülmesinde 

yetersiz kalınması. 

2. Sağlık yardımının gecikmesi: Ciddi sağlık sorunlarında gerekli olan 

uzman tıbbi yardımın, zamanında ve yeterli olarak alınmasında 

gecikilmesi.  

3. Terk: Uygun bakım ve gözetim ortamı ayarlanmadan çocuğun 

bırakılması. 

4. Kovma: Sürekli yada belirsiz zamanlarda çocuğu bakılacağı başka 

bir ortam hazırlamadan kovulması yada geri dönmesinin 

reddedilmesi. 

5. Koruma güçlükleri: Çocuğun bir aile üyesi tarafından sürekli 

dışlanması yada çocuğun tekrarlayıcı bir biçimde bakımı için 

başkalarına bırakılması. 

6. Uygun olmayan bakım ve gözetim ortamı: Anne babanın haberi 

olmaksızın çocuğun bir geceden fazla dışarıda kalması bu duruma 

örnek olarak verilebilir. 

7. Diğer fiziksel ihmaller: Çocuğun beslenmesinin, giyiminin ve 

temizliğinin ihmal edilmesi, çocuğun güvenliğine gereken önemin 

verilmemesi. 

 Depanfilis (2006, 11-14), fiziksel ihmal olarak değerlendirilen davranış 

ve durumlara şu örnekleri vermektedir; çocuğun terk edilmesi, evden atılması  

ve reddedilmesi, ailenin onayı olmaksızın çocuğun evi sık sık terk etmesi, 

çocuğun yetersiz beslenmesi, giyimine gereken önemim verilmemesi, 

çocuğun ve bulunduğu ortamın hijyeninin ve güvenliğinin sağlanmaması, 
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sağlığı ile yeterince ilgilenilmemesi, silah, ilaç, uyuşturucu madde gibi zararlı 

unsurların çocuğun ulaşabileceği yerlerde bulundurulması, taşıtlarda 

çocuğun güvenlik önleminin alınmaması, gerekli nitelikleri taşımayan kişilere 

çocuğun emanet edilmesi, ailenin çocuk için güvenli olmayan bir çevrede 

ikamet etmesi.  

 Fiziksel istismar ve ihmalin yaygınlığının tam olarak belirlenmesi 

oldukça güç olmakla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde fiziksel 

istismarın 5-20/1,000 civarında olduğu bildirilmektedir. Fiziksel istismarın 

çoğunlukla "kaza" olduğu düşünülerek gözden kaçırıldığı öne sürülmektedir. 

Fiziksel ihmalin ise çok daha yüksek oranda meydana geldiği 

düşünülmektedir. Fiziksel istismarda kız erkek oranı arasında belirgin bir fark 

bulunmamaktadır. Ancak cinsiyet dağılımı kurbanın yaşı ile değişiklik 

gösterebilmektedir, örneğin; ergenlik çağında kızlar daha fazla fiziksel 

istismarla karşı karşıya kalabilmektedir. Fiziksel istismar en çok dört-sekiz 

yaşlarındaki çocuklara yönelik olmaktadır ve yaşla istismar oranı azalmakta-

dır. Anne yaşına bakıldığında 20 yaş ve altındaki annelerin çocuklarına daha 

sık olarak fiziksel istismarda bulundukları gözlenmektedir. Çocuklara yönelik 

fiziksel istismarda annelerin oranı daha yüksek iken, ergenlere yönelik 

olanlarda babaların sorumlu oldukları saptanmıştır (Gökler ve Taner, 2004). 

Fiziksel istismarın daha çok babalar, ihmalin ise anneler tarafından 

uygulandığı belirtilmektedir (Child Welfare Information Gateway, 2006, 5). 

 Lynch ve Roberts (1982) yaptığı çalışmalarda, fiziksel istismara 

uğramış çocuklardan oluşan örneklem gruplarında yüksek oranda büyüme 

geriliği olduğunu ortaya koymuşlardır. Büyüme geriliğinin nedeni Lynch’a 

(1991) göre doğrudan fiziksel hasar değildir. Uyarılma, olanak ve özendirme 

eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Oates ve Hufton (1977) kendi geliştirdikleri 

“Organik nedeni olmayan büyüme geriliği ve çocuk istismarı” düşüncesinden 

hareketle 1967 ve 1970 yılları arasında bir Avusturalya hastanesine getirilen 

30 çocuk üzerinde bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada 1975 yılına 

gelmeden çocuklardan ikisinin öldüğü ve en az üçünün de ağır biçimde hasar 

gördüğü ortaya çıkmıştır (Lynch, 1991, 40, 41). 

 İstismar sonucunda ortaya çıkan kalıcı bozukluklardan biri de kafa içi 

zedelenmesi sonrası oluşan göz kanamaları ve sonrasında da körlüklerdir. 
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Özellikle okul öncesi çocuklarda istismar ve ihmalin yarattığı en büyük 

olumsuzluk konuşma geriliğidir. Bu anomali çocuğunu istismar ve ihmal eden 

annelerin yeterince sözel uyaran sağlamamalarından kaynaklanmaktadır. Bu 

durum çocuğun okul başarısını düşüren bir etkendir. Bu tür çocukların sözel 

ve sözel olmayan zeka puanları arasındaki farklılık yetişkin yaşlarında da 

devam eder (Lynch, 1991, 40-42). 

 USA de 2004 yılında fiziksel istismar ve ihmal sonucunda gerçekleşen 

çocuk ölümlerinin oranı %28.3’dür. Bu oran fiziksel ihmal açısından 

bakıldığında %35.5 olarak belirtilmektedir. 2004 yılında gerçekleşen çocuk 

ölümlerinin %30.2’si ise birden fazla istismar ve ihmal sebebiyle 

gerçekleşmiştir (Child Welfare Information Gateway, 2006, 4). 

 Literatürde fiziksel çocuk istismarı ve ihmali kavramı incelendiğinde 

sıklıkla karşılaşılan bir kavram olan “sarsılmış bebek (shaken baby) 

sendromu”, Yurdakök (1999, 267) tarafından; başın nispeten daha büyük ve 

boyun kontrolünün zayıf olduğu dönemde, sıklıkla altı aydan küçük 

bebeklerin şiddetli sarsılmasıyla beyin ve nörolojik hasarların oluşması 

şeklinde tanımlanmaktadır. 

 Kara, Biçer, Gökalp’e (2004, 142) göre bebekler kızgın anne babalar 

tarafından hızla sallandıklarında, beyin kafatasının içinde ileri geri hareket 

eder ve bu eylemin sonucunda beyin kanamaları oluşabilir. Komplike 

olmayan ağır travmalar hariç (kafatası kırıkları gibi), bir yaşın altındaki 

çocuklarda ağır kafa içi zedelenmelerin %95’i ve tüm kafatası 

zedelenmelerinin %64’ünün fiziksel istismara bağlı olduğu belirtilmektedir.  

 

 Duygusal İstismar ve İhmal 

Duygusal istismar kavramı,  1983 yılında toplanan Uluslar arası 

Duygusal İstismar Toplantısında “çocuk ve gençlerin psikolojik olarak kötüye 

kullanılması, yapılan veya yapılması gerekli olup da ihmal edilen toplumsal 

ve bilimsel standartlara göre psikolojik açıdan zarar verici oldukları saptanan 

davranışlardır” şeklindeki ortak tanımla açıklanmıştır. Bu davranışlar yaş, 

bilgi ve konum gibi özellikler ile çocuk veya gencin üzerinde güç sahibi olan 

kişi ya da kişilerce gerçekleştirilmektedir. Bu tür davranışlara maruz kalan 
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çocuklar fiziksel, bilişsel veya fiziksel açıdan hemen veya gelecekte zarar 

görmektedir (Polat, 2001, 324). 

 Depanfilis’e göre (2006, 12), duygusal istismar ve ihmalin belirlenmesi 

diğer istismar ve ihmal türlerine nazaran daha zordur. Bununla beraber 

duygusal istismar ve ihmalin, fiziksel istismar ve ihmalden daha uzun süreli 

ve kalıcı sonuçları olduğu söylenebilir.  

 Çocuğun çevresindeki yetişkinlerin, çocuğun kişiliğini zedeleyici, 

duygusal gelişimini engelleyici eylemleri ya da eylemsizlikleri duygusal 

istismar ve ihmal olarak nitelendirilmektedir. UNICEF, duygusal istismar ve 

ihmal olarak kabul edilen davranışlara şu örnekleri vermektedir; nitelik, 

kapasite ve arzularının sürekli kötülenmesi, sosyal ilişkilerden yoksun 

bırakılması, sürekli insanüstü güçlerle ya da sosyal bakımdan ağır zararlar 

vermek veya terk etmekle tehdit edilmesi, yaşına ve gücüne uygun olmayan 

isteklerde bulunulması, topluma aykırı düşen yöntemlerle yetiştirilmesi 

(Akyüz, 2000, 555). Yavuzer’e (2003, 58) göre duygusal istismar olarak 

değerlendirilen aile tutumları; aşağılama, korkutma, duygularını ifadesini 

engelleme, yalnız bırakma, sindirme, görmezden gelmedir. 

 Akyüz’e  (1979, 99,100) göre, çocukların televizyon dizileri ve 

reklamlarda oynatılması, çocukların para karşılığında hizmet aracı olarak 

kullanılmaları anlamına gelmektedir. Burada anne babanın rızası söz konusu 

olduğu için çocuk aile tarafından hem fiziksel hem de duygusal olarak 

istismar ve ihmal edilmiş sayılmaktadır. Çocuk bu durumdan şikayetçi 

olmayıp, bu işi bir oyun gibi görerek eğlense de, çocuğun bir aldatmaca 

içinde sömürülmesi tehlike unsuru olarak değerlendirilmelidir.          

 Polat’a  (2001, 323) göre, duygusal istismar iki özelliği ile diğer 

istismar türlerinden ayrılmaktadır. Bunlardan ilki, fiziksel ve cinsel istismarda 

olduğu gibi somut fiziksel bulguların olmayışıdır. Diğeri bir çocuğun sadece 

duygusal istismara uğrayabileceği gibi fiziksel ve cinsel istismarın bir uzantısı 

olarak da duygusal istismara maruz kalabileceğidir. 

 Polat (2001, 323) duygusal istismarın tanımının da diğerlerine göre 

bazı değişiklikler içerdiğini belirtmektedir. Örneğin bir davranış modeli 

bebeklik döneminde normal kabul edilirken gelişim döneminde duygusal 
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istismar sınıfına girmektedir. Bu nedenle duygusal istismar tanımlanması ve 

saptanması oldukça zor bir istismar türüdür. 

 Taner ve Gökler’e (2004, 85) göre, duygusal istismar ve ihmal oldukça 

sık olmakla birlikte, fark edilmesinde, tanımlanmasında, anlaşılmasında ve 

yasal olarak kanıtlanmasında güçlük yaşanan bir ihmal türüdür. Fiziksel ve 

cinsel istismar türlerinin çoğunda duygusal istismar ve ihmal de yer 

almaktadır. Fiziksel istismar ve ihmal olgularının %90'ında duygusal istismar 

ve ihmal olduğu saptanmıştır. Fiziksel ve cinsel istismarın olmadığı du-

rumlarda da duygusal istismar ve ihmal gerçekleşebilir. Bu şekliyle, duygusal 

istismar ve ihmalin çocuğun yaşadığı en sık görülen istismar ve ihmal tipi 

olduğu söylenebilir. Ancak fiziksel ve cinsel istismardan daha zararsız gibi 

yorumlandığından uzun süre konuyla ilgili çalışmalar sınırlı kalmıştır. 

 Polat (2001, 346) çocuğun temel gereksinimlerinin karşılanmamasının 

duygusal ihmale yol açtığını belirtmektedir. Bu gereksinimler şunlardır; 

1. Dokunulma; çocuğa karşı yeterli ilginin ve geri bildirimin verilmesi, 

tutmak, kucaklamak, yüreklendirmek, övmek ve ona sıcaklık 

gösterilmesi, 

2. Güven; çocuğun sağlığıyla ve beslenmesiyle yakından ilgilenilmesi, 

tehlikeli durumlardan korunması, 

3. Düzen ve yapı; çocuğa yön gösterilmesi, doğru şekilde örnek 

olunması, yapabileceği ve yapamayacağı davranışların belirtilmesi, 

4. Sosyalleşme; çocuğun duygularının olduğu gibi tanımlanması, yeterli 

zaman ayrıması, yakınında dış dünya ile arasında köprü görevi gören, 

özdeşim kurabileceği bir kişinin bulunması, 

5. Uyarılma; çeşitli yollar ve araçlarla çocuğun dünyasına girilerek neşe, 

haz, acı gibi duygularının uyarılması, 

6. Kendini değerli görme; çocuğa değerli bir birey olduğunu hissettirecek 

davranışlarda bulunulması. 

 Erkman (1991, 167) Türkiye’de çocukların duygusal istismarına yol 

açabilecek şu davranışlarla karşılaştıklarını belirtmektedir; 

1. Çok sıkı ve katı otorite 
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2. Dayak 

3. Aşırı koruyuculuk 

4. Sosyal ilişkiler geliştirmede kısıtlama 

5. Aşırı eleştiri 

6. Yaşa uygun yükümlülükler vermeme 

7. Aşırı ilgi veya ilgisizlik. 

 Erkman’a (1991, 165) göre duygusal istismar ve ihmalin sonuçları 

uzun bir liste oluşturmaktadır. Bu listede şu durumlar sayılabilir; parmak 

emme, ısırma, sallanma, altını ıslatma, yeme bozuklukları, hiperaktivite, aşırı 

içe dönüklük, güçsüzlük duygusu, dış kontrol odaklı olma, saldırganlık, aşırı 

pasiflik, hırsızlık yalan söyleme gibi antisosyal davranışlar, olumsuz benlik 

kavramı, depresyon, uyku bozuklukları, aşırı kaygı, fobiler, opsesyon gibi 

nevrotik reaksiyonlar, intihar girişimi, bilişsel ve duygusal gelişmede 

duraklama, hafıza ve konsantrasyon bozukluğu, oryantasyon bozukluğu, 

güdü azlığı, aşırı bağımlılık, başarısızlık, yapay olgunluk, psikososyal cücelik 

v.b.  

 Taner ve Gökler’e (2004, 85) duygusal istismar ve ihmal çok kolay fark 

edilebilen bir sorun olmadığından görülme oranı da kesin olarak 

bilinmemektedir. Kız ve erkek çocuklarda rastlanma sıklığı eşittir. Bu tür 

istismar en çok altı-sekiz yaş arası çocuklara yöneltilmekte ve ergenliğe 

kadar benzer düzeylerde kalmaktadır. 

 

 Cinsel İstismar ve İhmal 

Cinsel istismar, çocuk istismarı türleri içinde saptanması en zor olan 

ve en son incelenmeye başlamış istismar türüdür. Topçu’ya (1997, 39) göre, 

cinsel istismar çocukların fiziksel istismarına gösterilen ilgi üzerinden 15 yıl 

geçtikten sonra çocuk istismarının bir biçimi olarak ele alınmaya başlamıştır. 

Bu nedenle çocuk cinsel istismarı ile ilgili bilgilerimiz 1980’li yıllardan itibaren 

toplanmaya başlanmıştır. Dünyada ilk kez 1966 yılında Stockholm’de çocuk 

fuhşu ile mücadele amacıyla uluslar arası bir kongre toplanmış ve bu 

konudaki çalışmalara öncülük etmiştir. 
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 Amerikan Ulusal Çocuk İstismarı ve İhmali Merkezi (NCCAN), çocuk 

ve yetişkin arasındaki temas ve ilişkinin, o erişkin veya başka bir kişinin 

cinsel uyarım için kullanılmasını cinsel istismar olarak belirtmektedir. Cinsel 

istismar diğeri üzerinde belirgin bir güç veya kontrol üstünlüğü ya da bariz bir 

yaş farkının olması halinde bir çocuk tarafından da gerçekleştirilebilir (Polat, 

2001, 209). 

 Günçe’ye (1991, 126) göre cinsel istismarı, bir yetişkinin cinsel doyum 

sağlamak amacı ile bir çocuğa yaklaşması ve onu kullanmasıdır. Kempe ve 

Kempe (1978) cinsel istismarı, bağımlı ve gelişimsel olarak olgunlaşmamış 

çocukların ve adolesanların bilinçli olarak onay vermeye muktedir 

olmadıkları, bütünüyle algılayamadıkları veya ailevi rollerle ilgili sosyal 

tabulara ters düşen cinsel aktivitelerde taraf olmaları şeklinde 

tanımlamaktadır. Russel (1986) da yakın yaştaki çocuklar arasındaki baskı, 

sıkıntı ve acı vermeyen cinsel oyunların masum kimlik arayışları olduğu ve 

doğal merakın bu yolla tatmininin doğal ve sağlıklı olduğuna dikkat 

çekmektedir. Bu nedenle bu gruba giren olguların dikkatli bir şekilde 

sınıflandırılması gereğini vurgulamaktadır (Polat, 2001, 210). 

 Günçe (1991, 126) cinsel istismarı üç boyutta incelemektedir. Bunlar: 

1. Dokunma olmaksızın yapılan istismarlar 

2. Dokunmanın yer aldığı istismar olguları 

3. Şiddet kullanılarak yapılan istismarlardır.  

 Polat (2001, 216) dokunma olmaksızın yapılan istismar türlerini sözel 

yolla yapılan sataşmalar, teşhir ve voyerizm (röntgencilik) olarak 

belirtmektedir. İstismarcının çocuğun cinsel özelliklerine yönelik veya çocuk 

üzerinde gerçekleştirmeyi istediği cinsel faaliyetleri anlatması, öneri ve 

yorumlarda bulunması sözel yolla yapılan sataşmalardır. 

 Teşhir grubuna özellikle yetişkin bireylerin kendilerini çocuklar önünde 

teşhir etmeleri, çocukların yetişkin bireylerin cinsellikle ilgili eylemlerine tanık 

olmaları gibi durumlar girmektedir (Günçe, 1991, 126,127). 
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 Polat (2001, 216) röntgencilik olarak, istismarcının açıkça veya gizlice 

çocukları soyunukken veya cinsel eylemleri esmasında gözetlenmesi 

durumunu ifade etmektedir.  

 Günçe (1991, 130) dokunmanın yer aldığı istismar olgularını, 

müstehçen ve fuhuş, ırza geçme, vahşet ve öldürme, fücur (incest, ensest) 

olarak gruplandırmaktadır. Bu durumlar çocuğa şiddet uygulanarak da 

gerçekleşebilir. 

 Topçu (1997, 43) çocuğun cinsel istismarı olan ensest (fücur) 

kavramını; eşler dışında aile bireylerinden birinin, cinsel doyum amacıyla 

ailenin diğer bir üyesiyle cinsel temasa kadar giden ilişkilerde bulunması 

olarak ifade etmektedir. Kutchinsky’e göre suçlu anne, baba, büyük anne ve 

baba, üvey anne ve baba, kardeşler veya üvey kardeşler olduğunda çocuğa 

uygulanan cinsel istismara “ensest” denmektedir. Cinsel istismarın ensest 

olarak nitelendirilmesi için taraflar arasında kan bağı bulunması gerekmez. 

Tarafların aynı ailenin üyeleri olması yeterlidir. 

 Topçu (1997, 44-50) ensestin toplumdaki yaygınlığı konusunda genel 

bir kanıya varmamızı sağlayacak verilerin bulunmadığını ifade etmektedir. En 

nadir bildirilen istismar olaylarının ensest olduğu, hatta çoğu zaman bu 

durumun kurban tarafından yaşam boyu gizlendiği düşünülmektedir. Bu 

duruma karşın batıdaki ülkelerde yapılan bazı araştırmalar ensestin tüm 

cinsel istismar olaylarının %10-32’si arasında bir orada olduğunu 

göstermektedir. Bu araştırmalar tekrarlayan evliliklerin olduğu ailelerde bu 

riskin daha yüksek olduğunu, bu ailelerden gelen kadınların %20’ye yakınının 

14 yaşından önce üvey baba ile bir cinsel ilişki öyküsünün olduğunu ortaya 

koymaktadır. Ensestin çocukların %80’inde 12 yaş öncesi başlayıp, ortalama 

4 yıl sürdüğü belirtilmektedir. Ensest olaylarında babalar ile babalar yerine 

geçen kişilerin cinsel istismarda bulunan en büyük grup oldukları 

bilinmektedir.  

 Çocukların cinsel istismarı konusunda karşılaşılan bir kavram olan 

“pedofili”,  Topçu (1997, 79-80) tarafından şöyle ifade edilmektedir; erişkin bir 

kişinin aynı yada karşı cinsteki çocukları cinsel olarak çekici bulması ve 

onlara cinsel bir eğilim ve ildi duyması halidir. Ancak bu eğilimdeki kişilerin 
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muhakkak çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarını işleyeceği kanısı son 

derece yanlıştır. Genellikle cinsel çocuk istismarcıları çocuklara karşı cinsel 

ilgi duyan kişiler değil, yetişkinlerle cinsel açıdan sorunlar yaşayan kişilerdir. 

Bu nedenle çocuk istismarı ve ihmali kavramıyla pedofili kavramı bir birlerine 

karıştırılmamalıdır. Ancak pedofili, çocuk istismarı ve ihmali konusu 

araştırılırken literatürde karşılaşılan bir kavram olduğu için bu araştırmada 

kısaca değinilmiştir.   

 Cinsel istismarın çocuklara ne gibi zararlar verdiği konusunda yapılan 

araştırmalara göre, cinsel istismar çocukta dört önemli etkiyi aynı anda 

yaratmaktadır (Akyüz, 2000, 559-560): 

1. Cinsel istismara uğramış olan çocukta hem cinsel duygular hem de 

cinsel tutumlar normal düzeyde gelişmemekte, çocuğun cinsel 

zedelenmesi söz konusu olmaktadır. Çocuğa yaklaşan kişi onun 

sevgisinden yararlanarak bu olaya girişmişse, bu, çocukta cinsel 

davranış karmaşası yaratır. Çocuk böyle bir eyleme hırpalanarak 

itilirse cinsellik onda yaşam boyu korku yaratır. 

2. Cocuğa yönelik cinsel istismarın çocuğun bir yakını tarafından 

gerçekleştirildiği durumlarda çocuk, ihanete uğramışlık duygusuna 

kapılmaktadır. En ciddi ve kalıcı etkiler uzun süreli fücur 

mağdurlarında görülmektedir. Özellikle istismar çocuk küçükken 

başlayıp uzun süre sürmüşse ve suçlu baba ise sonuçlar daha ciddi 

olmaktadır. Çocuk bu durumlarda aşırı duyarlılık, düşük öz saygı, 

depresyon ve kendine zarar verici davranışlar gösterir. 

3. Çocuk isteği ve iradesi dışında cinsellik amacıyla kullanıldığı ve bunu 

engelleyemediği için kendini aciz ve çaresiz hissetmektedir. Bu 

duygular öğrenme zorluklarına ve eğitimde devamlılığa engel 

olmaktadır. Böyle çocukların acizlik duygusunu yenmek için saldırgan 

davranışlara ve suça yönelebildikleri görülmektedir. 

4. Cinsel istismar olayına eşlik eden kötülük, utanç, suçluluk gibi 

duygular zamanla çocuğun benlik algısına karışarak kendini böyle 

algılamasına sebep olmaktadı. Günçe’ye (1991) göre, bu olumsuz 

kavramların kimi zaman çocuğa saldırgan tarafından yöneltildiği 
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bilinmektedir. Saldırgan sergilediği eylemin ortaya çıkmasını çocuğun 

susmasıyla sağlamayı hedeflemektedir. Cinsel istismar sonucu 

damgalanmış kişilerin kendilerine saygıları kalmaz ve kişi çoğu defa 

kendini yok etme isteği duyabilir (133,134). 

 Taner ve Gökler (2004, 83), cinsel istismarın sık rastlanan ve genelde 

yıllarca süren bir durum olduğunu ancak sıklıkla gizli kaldığını belirtmektedir. 

Vakaların yalnızca %15'inin bildirildiği düşünülmektedir. Cinsel istismarın 

yaygınlığı konusunda bildirilen oranlar büyük farklılıklar göstermektedir 

(kadınlar için %6-62, erkekler için %3-39). Gerçek yaygınlığın kadınlar için 

%12-17, erkekler için %5-8 olduğu düşünülmektedir. ABD'de 1999 yılında 18 

yaş ve altı çocuklarda cinsel istismarın yaygınlığı 1.3/1,000 olarak saptanmış 

ve kız çocuklarının daha fazla istismara uğradığı bildirilmiştir. 

 Cinsel istismarın herhangi bir sosyo-demografik grupla bağlantısı 

saptanmamış olup ve her sosyo-ekonomik düzeyde görülebileceği 

belirtilmektedir. Tacizde bulunan kişilerin çoğunluğu erkeklerdir. Bu kişilerin 

özellikleri konusunda çeşitli görüşler öne sürülmektedir. Kimi uzmanlar tacizci 

olmayan ana babaların belli koşullar altında istismar uygulayabileceğini 

vurgularken, kimi uzmanlar tacizcilerin temel özelliğinin mağduru kıymetsiz 

bir varlık olarak görmek olduğunu savunmaktadır. İstismarda bulunanların bir 

kısmının çocuğa yönelik davranışından çocuğun yarar göreceğine ve olay 

anında çocuğun eğlendiğine inandığı gözlenmiştir. Boşanma, şiddet, alkol ve 

madde kullanımı olan ailelerde cinsel istismar daha sık görülmektedir. 

Çocuğun bakımıyla doğrudan ilgilenen babaların daha az istismar uyguladığı 

saptanmıştır(Taner ve Gökler, 2004, 84). 

 Topçu (1997, 36), cinsel istismar olaylarında istismarcının ya da 

faillerin genellikle çocuğun tanıdığı ve güvendiği kişiler arasından çıktığını 

belirtmektedir. İstismara uğrayan çocukların ise genellikle sorunlu ailelerin 

çocukları olduğu kanısı vurgulanmaktadır. 

 Yurdakök (1999, 269) cinsel istismara uğramış çocuklarda 

görülebilecek davranış değişikliklerini şu şekilde sıralamaktadır: 

1. Ani kişilik değişikliği, aşırı ağlama, çok az veya fazla uyuma 

2. Evden kaçma, intihar girişimi, depresyon 
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3. Gece korkuları, yeme bozuklukları 

4. Belli bir kişi veya yerden korkma 

5. Kat kat giyinme 

6. Aşırı mastürbasyon, yaşından daha ileri cinsel bilgiye sahip olma 

7. Diğer çocukları istismara eğilimli olma 

 Kepenekci’ye (2001, 270) göre cinsel istismar ve ihmale uğramış 

çocuklara çevrelerindeki bireylerin aşağıdaki davranışları göstermesi 

gerekmektedir: 

1. Çocuğu dinleme ve ona inanma. 

2. Çocuğu ayıplamama ve ayıplanacak olanın yetişkin olduğunu 

çocuğa hissettirme. 

3. Çocuğa güven verme fakat aşırı koruyucu olmama. 

4. İyi yönleri söylemesine izin verme. 

5. Çocuğa eskiden olduğu gibi davranma. 

 

Çocuk İstismarı ve İhmalinin Nedenleri 

 Fiziksel istismar ve ihmalin nedenine ilişkin basit bir açıklama 

getirmenin oldukça zor olduğu söylenebilir. Birçok araştırmacı, ana baba, 

çocuk ve çevre ile ilişkili etkenlerin istismar ve ihmalin oluşumunda etkili 

olduğu görüşünde birleşmektedir. Fiziksel istismar ve ihmal için, bakım 

verene ilişkin risk etkenleri olarak; psikiyatrik bozukluk, madde kullanımı, 

sosyal destek yokluğu, çocuklukta kendine de istismarda bulunulması gibi 

özellikler bildirilmektedir (Powers, Eckenrode ve Jaklitsch, 1990). 

 Kesin olmamakla birlikte, çocuk istismar ve ihmalini gerçekleştiren 

kişilerin; yüksek okul mezunu, fakirlik seviyesinde veya altında yaşayan, 

psikolojik problemleri olan, yaşam stresiyle baş etmekte zorluk çeken kişiler 

olduğu söylenebilir (Child Welfare Information Gateway, 2006, 5). 
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 TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunun (1995, 28) yaptığı bir 

araştırmaya göre, Türkiye’de şiddetin bir eğitim aracı olarak algılanması, bu 

durumun hem kamusal hem de aile içinde meşru olarak görülmesi, fiziksel 

şiddetin tekrar edilmesine ve gizlenmesine yol açmaktadır. Bu durumun aile 

içinde çocuğa yöneltilen fiziksel istismar ve ihmalin nedenlerinden olduğu 

söylenebilir. Aynı araştırmada 1992 yılında İstanbul Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü’ne bağlı çocuk misafirhanelerinde kalan çocukların, %38’inin 

fiziksel istismar türü olan dayak, %1’inin ise cinsel istismar ve ihmal 

yüzünden evden kaçtıkları belirtilmektedir.  

 Polat’a (2001, 378-466) göre, fiziksel istismarın daha çok anneler 

tarafından aynı cinsiyetteki çocuğa, babalar tarafından ise daha çok okul çağı 

çocuklarına uygulandığını belirtmektedir. İstismar ve ihmal sergileyen 

ebeveynlerin yaşlarının genç olduğu vurgulanmaktadır. Çocuğunu istismar ve 

ihmal eden ailelerin alt sosyo-ekonomik sınıfta olmaları kanısının; 

araştırmaların daha çok bu sınıf ailelerle yapılıyor olması ve diğer ailelerin bu 

sorunlarını ekonomik güçlerini kullanarak gizli yollarla çözümleyebiliyor 

olmalarından kaynaklanabileceğine değinilmektedir. Fiziksel istismar ve 

ihmalin görüldüğü aileler toplumdan izole yaşamaktadır. Parçalanmış aileler 

ve düzensiz aile yaşantısı istismar ve ihmal riskini yükselten etkenler 

arasında bulunmaktadır. 

  Cinsel istismarın sık görüldüğü aileler genel olarak işlevselliği bozuk 

aileler olarak tanımlanmakta ve bu ailelerde olaya yol açtığı düşünülen çeşitli 

patolojiler bulunmaktadır. Taner ve Gökler (2004, 84) cinsel istismarın 

nedenlerini aşağıdaki şekilde gruplamaktadır: 

1. Baskın ve koşulsuz söz tutma isteyen ana baba modeli: En sık 

gözlenen katı babanın güç ve kararlarda baskın olduğu aile modelidir. 

Aile sistemi kapalıdır. Babaların bir kısmı güç ve kontrol sağlamak için 

şiddete başvurmaktadır. 

2. Cinsel sorunlar: Cinsel istismarın gözlendiği ailelerde, ana babalarda 

cinsel sorunlar daha sık görülmektedir. 

3. Sosyal izolasyon: Ana babaların çoğunda aile dışı sosyal ilişkilerde 

kısıtlılık ve zorlanma gözlemlenmektedir. 
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4. Rol çatışması: Cinsel istismar uygulanan ailelerde rol çatışmalarına 

sık rastlanmaktadır. Yaşanan bu rol çatışmasında örneğin, anne 

genellikle eşlik ve ev kadınlığı rollerini kızına bırakmaktadır. 

5. Çocuk istismar ve ihmalinin yaşandığı ailelerde alkol ve madde 

kullanımına rastlanmaktadır. 

6. Yadsıma: Aile üyelerinde en sık kullanılan savunmadır. Baba, olayı 

"cinsel eğitim" olarak savunabilir, anne ise kocası ile ilişkisini 

bozabileceği için reddedip görmezlikten gelebilir. Çocuk utanma ve 

suçluluk duygularını bastırmak ve aile düzeninin bozulmasını önlemek 

amacıyla durumu yadsıyabilir. 

 Polat (2001, 250,257) tarafından çocuğun cinsel istismar ve ihmalin 

söz konusu olduğu ailelerin, izole ve işlevsiz, çatışmaların sık yaşandığı, 

ebeveynlerin sorunlarla başa çıkmada yetersiz kaldığı, ekonomik sorunları 

olan aileler olabileceğini belirtilmektedir. Bunlar dışında çocuğa karşı istismar 

ve ihmalin nedenleri olarak da şu durumlar vurgulanmaktadır: 

1. Annenin şehir dışında bir işi olması 

2. Düşük sosyo-ekonomik sınıfta bulunmak 

3. Ailede alkol ve uyuşturucu kullanımı 

4. Annenin eşi ya da erkek arkadaşının genç olması 

5. Annenin geçe çalışmak zorunda olması 

6. Stres altında olan bireylerin benlik algılarının düşük olması 

7. Düşük zekâ ve eğitim düzeyi 

8. Çocuğun anne ve baba ile yakın duygusal ilişki kuramaması 

9. Çocuğun uzun süreli anneden ayrı yaşaması 

10. Annenin cinsel eğitimi çocuğa cezacı bir tutumla vermesi 

11. Ebeveynlerin özel hayatlarında mutsuz olmaları 

12. Ebeveynlerin geçmişinde suç ya da intihara girişimlerinin olması, 

depresyon ve kişilik bozukluklarının olması 

13. Çocuğun sık bakıcı değiştirmesi, evde yabancıların bulunması 



 

 29

14. Kalabalık ve az odalı evlerde yaşanmasından dolayı çocuğun 

odasını başkalarıyla paylaşmak zorunda kalması. 

 Duygusal istismar ve ihmalde tek bir nedenden çok, çocuk, ana baba 

ve çevrenin etkileri üzerinde durulmaktadır. Bu tür istismarı gerçekleştirenler, 

çocuğa birinci derecede bakım veren ve bağlanma nesnesi olan kişilerdir. 

Duygusal istismar ve ihmal, annede duygu-durum bozukluğu ve madde 

kötüye kullanımı, çocuğa karşı artmış sözel öfke ve azalmış duygusal 

beslenmeyle ilişkili bulunmuştur (Taner ve Gökler, 2004, 85). 

 Johnson (1990) duygusal istismara etken olan nedenleri şu şekilde 

sıralamaktadır: 

1. Doğum sonrası anne ile çocuk arasındaki sıcak bağın kurulamaması: 

Annenin doğum sonrası post-partum depresyonuna girmesi, bebeğin 

kuvöze alınması, bebeğin istenmemiş olması, özel bakım gerektiren 

bebek olması, cinsiyetin beklenilenden farklı olması bu ilişkinin 

kurulamamasının nedenlerindendir. 

2. Bozuk iletişim: Anne ve çocuk arasındaki yetersiz iletişim çocuğun 

anne tarafından ihtiyaçlarının karşılanmaması ve sevgi ve duygu 

eksikliğine yol açabilmektedir. 

3. Olgunlaşmama: Ebeveynlerin çocuğun bakım ve sorumluluğunu 

üstlenebilecek olgunluğa ulaşmamış olması temel nedenlerdendir. 

4. Geniş aileler: Kalabalık aileler çocuk istismar ve ihmalinin yaşanma 

riskinin yüksek olduğu ailelerdir. Bunun nedeni olarak iletişim 

kurulmasında güçlük yaşanması ve ekonomik sıkıntıların olması 

gösterilebilir. 

5. Psikolojik sorunlar: Ebeveynlerin rollerini üstlenmedeki yetersizlikleri, 

karşılanmayan bağımlılık ihtiyaçları, benmerkezcilik gibi psikolojik 

sorunlar istismar ve ihmal riskini yükseltmektedir (akt. Polat, 2001, 

333-387) 

 Yukarıda da görüldüğü gibi çocuğa yöneltilen istismar ve ihmalin çok 

çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenleri Akyüz (2000, 561-563) 

aşağıdaki şekilde gruplamaktadır: 
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1. Toplumsal, ekonomik ve kültürel etkenler: Çocuk istismarı ve ihmali, 

toplumun her kesiminde olmakla birlikte daha çok alt sosyo-ekonomik 

düzeydeki ailelerde yoğunlaşmaktadır. Bu ailelerde çocuğa yönelik 

şiddetin en önemli nedeni, ekonomik yetersizliğin ve işsizliğin getirdiği 

olumsuz yaşam koşullarının ana-baba üzerinde baskı yaratması ve 

yaşam güçlüklerinin bu düzeyde daha çok kendini hissettirmesidir. 

Sürekli fakirlik içinde, yetersiz konutlarda, kötü sağlık koşullarında 

yaşayan, sağlıklı beslenemeyen çocukların mutlu ve sağlıklı yetişkinler 

haline gelmesi beklenemez. Bu olumsuz koşullar, ana-babaları fiziksel 

olarak çocuklarını istismar etmeye veya mutsuzluğa kapılarak ihmal 

etmeye yöneltebilmektedir. Ayrıca işsiz ya da düşük gelirli ana-

babalar, aileye ekonomik katkıda bulunmaları amacıyla çocukları 

küçük yaşta çalışmaya zorlamaktadır.  Bu durumda çocuklar ya 

dilencilik, fuhuş ve hırsızlık gibi suçları işlemeye yönelmekte ya da 

yaşlarına ve bedensel yapılarına uygun olmayan ağır işlerde 

çalışmaktadırlar.  

2. Anne babanın bireysel özellikleri: Eğitim düzeyinin düşük olması 

bireysel etkenlerin en önemlilerinden biridir. Ana-babaların eğitim 

düzeyleri yükseldikçe çocukların istismar edilme yüzdesinin azaldığı 

görülmüştür. Örneğin hiç eğitim almayan anneler %36.5 oranında 

istismar ederken, yüksek eğitimi olan annelerde bu oran %11.6’ya 

düşmektedir. Babalar için de benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Çocuk 

istismarı ve ihmali ailedeki çocuk sayısına göre de farklılık 

göstermektedir. Tek çocuklu ailelerde istismar ve ihmalin görülme 

oranı daha düşüktür. Çocuk sayısı arttıkça istismar oranı da 

artmaktadır. Bilir, Arı, Dönmez ve Güneysu (1999, 11) genç yaşta 

anne olan kişilerin çocuklara karşı daha sık ve daha şiddetli cezalar 

uyguladıklarını belirtmektedir. 

3. Çocuğun bireysel özellikleri: Fiziksel veya zihinsel engelli çocuklar, 

ağır ya da kronik hastalığı olanlar, hiperaktif çocuklar daha fazla 

istismar ve ihmale hedef olmaktadır. Çocuğun istenmedik zamanda ve 

evlilik öncesinde olması da istismar ve ihmale yok açmaktadır. Bilir ve 

diğerleri (1999, 14) istismar ve ihmale uğrayan çocukların üçte ikisinin 
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okul öncesi çağında olduklarını belirtmektedir. Bu çocuklar ev 

ortamından uzaklaşamadıkları için daha çok istismar ve ihmale maruz 

kalmaktadırlar. Erkek çocukları daha çok istismar ve ihmal 

edilmektedir.  

 Zeytinoğlu (1999, 120) yaptığı çalışmada sağlık, sosyal hizmet, hukuk 

ve eğitim alanında meslek uzmanlarının çocuk istismarı ve ihmalinin 

nedenleri konusunda görüşlerini almıştır. Bu araştırmaya göre; eğitim 

eksikliği (%71.66), ekonomik yetersizlikler (%71.66), bireysel özellikler 

(%49.16), geleneksel değer yargıları (%40.00), sağlık ve sosyal hizmet 

kurumlarının yetersizliği (%7.50), toplumsal değişme (%5.83), yasal 

eksiklikler (%5.00) ve yasaların uygulanmaması (%5.00) çocuk istismarı ve 

ihmaline neden olmaktadır.  

 

Çocuk İstismarı ve İhmalinin Hukuki Boyutu 

 Toplumların genel olarak çocuğa bakış açısı, kültürler arasında 

farklılıklar gösterdiği kadar zaman içinde de değişime uğramıştır. Artık çocuk 

sadece velinin veya kendisine bakmakla yükümlü vasisinin ellerine körü 

körüne teslim edilmemektedir. Kültürel farklılıklara rağmen dünya genelinde 

çocuğun zarar görmesini engelleyecek ortak yaklaşımlar şekillenmeye 

başlamıştır. Devletler birçok ulusal ve uluslar arası dayanaklarla çocuğu 

koruma görevini üstlenmiştir. Türkiye’de bu yasal dayanaklardan bazıları 

şunlardır: 

1. Türk Ceza Kanunu 

2. Türk Medeni Kanunu 

3. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 

4. İş Kanunu 

5. Çocuk Koruma Kanunu 

6. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 

7. Çocuk Haklarının Kullanımına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 
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 Çocuk istismar ve ihmalinin en ileri derecedeki boyutu çocuğun kasten 

öldürülmesidir. Bu konuda başta anayasa olmak üzere birçok yasa çocuğu 

korumaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 27. maddesinde, kişinin 

yaşama hakkı düzenlenmiştir. Bu madde, en temel anlamda çocuğu koruyan 

en önemli hukuki dayanaktır. 

 Yeni Türk Ceza (2004) Kanununun da çeşitli hükümleri çocuk istismar 

ve ihmalini önlemeye yöneliktir. 90. maddenin 3. fıkrası, çocukların hiçbir 

suretle bilimsel deneylerde kullanılamayacağını hükme bağlamıştır.  

 Yeni Türk Ceza Kanunu çocukların cinsel istismarını, insanlığa karşı 

işlenen suçlardan biri olarak değerlendirmekte ve 77. maddeyle bu suçu 

işleyenlerin sekiz yıldan az olmamak koşuluyla hapsini öngörmektedir. Öyle 

ki bu suç için zaman aşımı ilkesinin işlememesi hükmolunmuştur. 

 Yeni Türk Ceza Kanunun Dördüncü Bölümünde yer alan “Koruma, 

Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali“ başlığı altında çocuk 

ihmali durumu cezai hükümlere bağlanmıştır. 

 Yeni Türk Ceza Kanununun 103. maddesinde, “… çocuğu cinsel 

yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır…” ifadesiyle çocukların cinsel istismarı açıkça suç olarak 

belirtilmektedir. 105. madde ise”… Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden 

kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis 

cezasına veya adli para cezasına hükmolunur…” demektedir. 226. madde ile 

çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin verilmesi, 

gösterilmesi, okutulması ve dinletilmesi iki aydan iki yıla kadar hapis 

cezasına bağlanmıştır.  

 Yeni Türk Ceza Kanununun 227. maddesi, çocuğu fuhşa teşvik eden, 

bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da 

çocuğun fuhşuna aracılık etmeyi çocuğu karşı işlenmiş bir suç olarak hükme 

bağlamıştır. 

 Yeni Türk Ceza Kanununun 233. maddesine göre, aile hukukundan 

doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmemek, 

maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve 

sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokmak suç sayılmaktadır. 
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  Türk Medeni Kanununun  (2001) evliliğin genel hükümlerini belirleyen 

üçüncü bölümünün 185. maddesinde, çocukların bakımı, eğitim ve 

gözetiminin anne ve babanın ortak sorumluluğu olduğu belirtilmektedir. Aynı 

kanunun 340. maddesi, anne babayı çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, 

ahlâkî ve toplumsal gelişimini sağlamak ve çocuğu korumakla yükümlü 

kılmaktadır. 

 Türk Medeni Kanunu  346. ve 347 maddeleriyle çocuğun menfaatinin, 

bedensel ve zihinsel gelişiminin tehlikede bulunduğu veya çocuğun manen 

terk edilmesi durumlarında gerekli önlemlerin alınacağını belirtmektedir. 348. 

madde ile anne ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde 

bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi 

yerine getirememesi, çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı 

yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması durumunda kanun anne babadan 

çocuğun velayet hakkını alabilmektedir. 

 Türk Medeni Kanunu  ile ana babaya çocuğunu eğitirken onu takip 

etme hakkı verilmektedir. Ancak bu hak sınırsız olmayıp, gerekli ölçüde 

kullanılacağı da belirtilmektedir. Aba babanın çocuğun eğitimi için kullanacağı 

disiplin şekillerini belirlerken, çocuğun beden ve ruhsal gelişimine zarar 

vermemesine özen göstermesi gerekmektedir (Akyüz, 1991, 43). 

 03.07.2005 tarihinde kabul edilen, 5395 sayılı Çocuk Koruma 

Kanununun 3. maddesi, bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal 

gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen 

çocukları “Korunma ihtiyacı olan çocuk” olarak kabul etmektedir.  

 Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 

(S.H.Ç.E.K., 1983) 21. maddesinde korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç 

çocukları S.H.Ç.E.K.‘na bildirme yükümlülüğü vali, kaymakam, köy muhtarı 

ve polise verilmiştir. İstismar ve ihmal edilen çocuklar korunmaya bakıma ve 

yardıma muhtaç çocuklar olduklarından, bu bildirme yükümlülüğü onlar için 

de geçerlidir. 3. maddesi de beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi 

güvenlikleri tehlikede olup; ana veya babasız, ana veya babası veya her ikisi 

de belli olmayan, ana ve babası veya her ikisi tarafından terk edilen, ana 

veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içki veya 
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uyuşturucu madde kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü 

alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuğu, 

korunmaya muhtaç olarak belirlemekte ve gerekli düzenlemeleri içermektedir. 

 İş Kanunu (2003) çocukların çalışma yoluyla istismarını önlemeye 

yönelik bazı hükümler içermektedir. Bu kanunun 71. maddesiyle, 15 

yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasaklanmıştır. Ancak,  14 yaşını 

doldurmuş çocukların sağlık ve gelişmelerine, okul veya mesleki eğitim ve 

mesleğe yönelme programlarına devamlarına veya öğrenimden faydalanma 

kabiliyetlerine zarar vermeyecek nitelikteki hafif işlerde çalıştırılmaları 

mümkün olmaktadır.  Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki 

çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat 

ve haftada on saat ile sınırlandırılmıştır. 

 İş kanununun 72. maddesi çocukların, maden ocakları ile kablo 

döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yeraltında veya su altında 

çalışılacak işlerde çalışmalarını yasaklamaktadır. Aynı kanunun 73. maddesi 

ile çocukların sanayie ait işlerde gece çalışması engellenmektedir. 

 Çocuklar için koruyucu nitelikte olan, en özel ve bağlayıcı uluslar arası 

hukuki metin, Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında kabul edilen “Çocuk 

Haklarına Dair Sözleşme” dir. Bu Sözleşme’nin 18. maddesi çocuğun 

yetiştirilmesi ve geliştirilmesi sorumluluğunu öncelikli olarak anne babaya 

vermektedir. Bu madde anne baba ve yasal vasinin herşeyden önce çocuğun 

yüksek yararını gözetme zorunluluğuna değinmektedir. Sözleşme’nin 19. 

maddesi ile bu anlaşmaya taraf devletler çocuk istismar ve ihmalinin 

önlenmesini taahüt etmektedir. 19. madde Sözleşme’ye taraf devletlerin, 

çocuğun ana-babasının, yasal vasisinin, bakımını üstlenen herhangi bir 

kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya istismara, 

ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dâhil her türlü istismar ve kötü 

muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün 

önlemleri almasını zorunlu kılmaktadır. 

 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye (1989) göre, taraf devletler 34. 

madde ile çocuğu her türlü cinsel istismar ve ihmale karşı koruma güvencesi 

vermektedirler.  Bu madde kapsamında taraf devletler; çocuğun yasadışı bir 
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cinsel faaliyete girişmek üzere kandırılması ve zorlanmasını, çocukların 

pornografik nitelikli gösterilerde kullanılmalarını engelleyecek her nevi önlemi 

almayı tahahüt etmektedir. Bu kanunun 39. maddesi istismar ve ihmal 

mağduru olan bir çocuğun, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlığına yeniden 

kavuşması ve yeniden toplumla bütünleşebilmesini temin için uygun olan tüm 

önlemlerin alınmasının gerektiğini vurgulamaktadır. 

 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin amaçlarını daha fazla 

gerçekleştirmek ve Sözleşme hükümlerinin, özellikle 1., 11., 21., 32.,33., 34., 

35. ve 36. maddelerinin daha iyi uygulamasını sağlayabilmek amacıyla, 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği Ve 

Çocuk Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokol hazırlanmış ve BM Genel 

Kurulu’nun 25 Mayıs 2000 tarih ve A/RES/54/263 sayılı Kararıyla kabul edilip 

imzalanmıştır. Bu protokolü Türkiye 9 Eylül 2000 tarihinde imzalamıştır.  

 Çocuk Haklarının Kullanımına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nde (2001), 

çocuğun istismar ve ihmal gibi zarar göreceği bir durumun 

gerçekleşmesinden sonraki adli süreçte de korunması amaçlanmaktadır. Bu 

sözleşmede çocukların birey ve insan olarak haklarının korunması için, adli 

bir makam önünde kendilerini ilgilendiren davalarda bazı usuli haklar 

tanınması, bu hakların bizzat kendileri veya diğer şahıslar ya da kurumlar 

aracılığı ile kullanılmasının kolaylaştırılması konularında hükümler yer 

almaktadır. Bu sözleşmenin 6. maddesi, adli makamları karar verme 

sürecinde çocuğun ifade ettiği görüşe gereken önemi verme hususunda 

bağlamaktadır. 7. madde ile davanın sonuçlanması beklenmeden çocuğun 

salahiyeti için gereken acil önlemlerin alınması gereği belirtilmektedir.  

 

Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesi 

 Toplumların çocuk algısındaki değişim, devletlerin çocuk haklarının 

koruyucusu olma görevini üstlenmesi gibi olumlu gelişmeler olmaktayken, 

tüm dünyada çocuk istismarı ve ihmali gibi konuların tartışılması 

engellenememektedir. Çocuk kadar korunmaya, sevilmeye ve özene muhtaç 

bir varlığın büyüklerin dünyasında çektiği sıkıntılar artarak sürmektedir. 
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 Kara ve diğerlerine (2004, 148-149) göre çocuk istismar ve ihmaline 

bağlı ölümlerin %61’i engellenebilir bulunmuştur. Korunmadaki 

yaklaşımlardan biri istismar açısından risk faktörlerini tarayıp, bu çocuklarda 

daha ileri değerlendirme yapılmasıdır. Eğitim ve danışmanlık koruyucu sağlık 

hizmetlerinin bir bileşeni olmalıdır. Ev ziyaretlerini bu hizmetin bir parçası 

olarak istismar ve ihmal olaylarında azalma sağladığı görülmüştür. Ailede 

çocuk istismarı olayları çoğunlukla annenin de istismarı ile birliktelik 

gösterdiğinden, aile içi şiddetin taranmasının gelişmesi muhtemel istismar ve 

ihmal olaylarının önlenmesini sağlayacağı düşünülmektedir.   

 Çocuk istismar ve ihmalini toplumlar ve bireyler üzerindeki olumsuz 

etkilerini ortadan kaldırmanın en iyi yolu, çocuk istismar ve ihmalini 

önlemektir. Bu durum çocuk istismar ve ihmaline insancıl yaklaşımın bir 

gereğidir. Ayrıca istismar ve ihmalin önlenmesi, istismar ve ihmale maruz 

kalmış çocukların sağaltılmasına kıyasla daha ekonomiktir. Byers’e (1991, 

279-285) göre, fiziksel, cinsel ve duygusal istismar ve ihmal aşağıda belirtilen 

şekillerde önlenebilir: 

1. Fiziksel istismar ve ihmal: Ana baba ile çocuk arasındaki duygusal 

bağın sağlıklı kurulması gerekmektedir. Bu amaçla ana baba eğitimleri 

verilmeli, telefonla yardım hatları kurulmalı, stres altındaki ana babalar 

için krize müdahale hizmetleri ve çocuk bakımıyla ilgili destek 

sağlanmalıdır. Çok genç annelere bebek doğmadan önce eğitim 

verilmeli ve sonrasındaki bir yıl boyunca profesyonel destek ve 

gözetim sürdürülmelidir.  

2.  Cinsel istismar ve ihmal: Çocuklara kendilerini nasıl koruyacakları 

konusunda eğitilmeleri gerekmektedir. Bu çocukların sağaltılması için 

her çeşit tedbirin alınması, yetişkin olduklarında birer istismarcı 

olmalarını engellemektedir. Çocuklarla beraber olan tüm uzmanların 

konu ile ilgili hizmet içi eğitimlere alınmaları, kurumların daha güvenli 

yerler haline getirilmeleri gerekmektedir. Ana babaların eğitimi için de 

özel ve nitelikli programlar oluşturulmalıdır. 

3.   Duygusal istismar ve ihmal: Ana baba ve çocuk için yoğun erken 

çocukluk eğitimi ve desteği sağlayacak, iş programları, gündüz bakım 
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evleri destek programları ve mesken koşullarının geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu konuda kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve önleme 

çalışmalarının öneminin kavranması da önemlidir. 

 Lynch (1991, 291-294) çocuk istismar ve ihmalini önlemenin üç ana 

alanı kapsadığını belirtmektedir. Bunlardan birincil önleme alanı tüm 

çocukların gelişimlerinin iyi bir biçimde sürdürülebileceği ortamları sağlamayı 

kapsamaktadır. Tüm çocukların ve ailelerin içinde bulundukları ortamları 

iyileştirmenin yolu sosyal reformdan geçmektedir. Toplumun çocuğa bakış 

açısı ve tutumunu eğitim yoluyla değiştirmenin de bu yönde etkili olacağı 

düşünülmektedir. Lynch’a (1991, 291-294) göre, ikincil önleme alanına, 

yüksek risk gruplarının belirlenmesi girmektedir. Yüksek risk gruplarının 

belirlenmesi, bu kişilerin onlar için tasarlanmış hizmetleri kullanmaları için 

gerekli stratejilerin belirlenmesi, gerekli durumlarda söz konusu ailelere ek 

hizmetlerin sunulması gerekmektedir. Üçüncül önleme alanı ise istismar ve 

ihmale uğramış çocukların bu olumsuzluğu tekrar yaşamalarının 

önlenmesidir. 

 Türkiye’de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, çocuk ihmal 

ve istismarının önlenmesine yönelik çalışmalar için üç aşamalı bir plan 

uygulamaktadır. Bu planın aşamaları aşağıdaki şekilde belirtilmektedir 

(www.shcek.gov): 

1. Eğiticilerin (profesyonellerin) eğitimi: Bu aşamada çocuk istismarı ve 

ihmalinin önlenmesi alanında çalışmak isteyen profesyonel meslek 

elemanlarının eğitilmeleri amaçlanmaktadır. 

2. Koruyucu ve önleyici çalışmalar: Çocuk istismar ve ihmalinin 

önlenmesi için alınması gereken önlemler ile istismara ve ihmale 

uğradığı belirlenen çocukların yeniden istismar ve ihmal edilmelerinin 

önlenmesi için yapılması gereken eğitim çalışmalarını kapsamaktadır. 

Bunun yan sıra profesyonellere yönelik formasyon eğitimlerine ağırlık 

verilmekte ve bu amaçla başta Milli Eğitim, Sağlık, Emniyet ve Sosyal 

Hizmetler çalışanları olmak üzere çocuk ile ilgili olan tüm kamu kurum 

ve kuruluşlarında konu ile ilgili hizmet içi eğitim seminerleri 

düzenlenmektedir. 
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3. Tedavi ve rehabilitasyon: Günümüzde çocuk istismar ve ihmalinin 

giderek önem kazanması bu konuda verilmesi gereken tedavi ve 

rehabilitasyon hizmetlerinin profesyonel ve işlevsel olarak 

planlanmasını gerektirmektedir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu tarafından, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının 

yürütüleceği  "çocuk koruma merkezi" olarak tanımlayabilen bir "çocuk 

ve gençlik merkezi" kurulmuştur. Çocuk istismar ve ihmalinin 

önlenmesi konusunda yapılacak her türlü çalışmalar ve özellikle 

fiziksel ve cinsel istismar ile ağır ihmale maruz kalmış çocukların 

örselenmelerini en aza indirecek rehabilitasyon programları bu 

merkezde uygulanmaktadır. 

 Bu noktada, günümüzde gelişmiş toplumların çocuk istismar ve ihmali 

konusunu sosyo-ekonomik bir perspektifle değerlendirdikleri belirtilmelidir. 

Çocuk istismar ve ihmali bu perspektifle değerlendirildiğinde; anne babanın 

çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamadaki yetersizliğine, sadece anna 

babanın değil sosyal ve çevresel değişkenlerin de etki ettiği söylenebilir. Bu 

bakış açısını değerli kılan, daha yapıcı olması ve sorumluluğu birey, aile, 

toplum arasında paylaştırıyor olmasıdır (Depanfilis, 2006, 11). Çocukların 

aileleri tarafında istismar ve ihmal edilmesinin önlenmesi konusunda bu bakış 

açısı göz ardı edilmemelidir. 

 Çocukların aileleri tarafından istismar ve ihmal edilmelerinin önlenmesi 

çeşitli disiplinlerden uzmanların uğraşısını gerektirmektedir. Ancak 

unutulmamalıdır ki, çocuklarla her gün ilişki halinde olduğu için özellikle okul 

yöneticileri ve öğretmenlere, aileleri tarafından istismar edilen çocukları 

belirlemede ve bu çocuklarla ilgili koruyucu önlemleri almada önemli roller 

düşmektedir (Kepenekci, 2004, 12-13). 

 

Çocukların Aileleri Tarafından İstismarı ve İhmalinin Belirlenmesi ve 

Önlenmesinde Okulların Yeri 

Eğitim sistemi içinde yer alan okullar, savunmasız varlıklar olan 

çocukların zamanlarının çok büyük bir kısmını geçirdikleri yerlerdir. Birçok 
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yaşanmışlıklarını beraberlerinde okula getiren çocuklar, bu sosyalleşme 

ortamında bunların etkilerini sergilerler. İşte bu noktada çocuğun aile içindeki 

olumsuz yaşantılarını sezip, değerlendirecek kişiler okul yöneticileri ve 

öğretmenlerdir. Çocuk istismarı ve ihmali gibi etkileri toplumlara yansıyacak, 

disiplinlerarası bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekli olan bir konunun 

tespitinde ve önlenmesinde okulların yeri yadsınamaz.  

Mccallum’a (2000, 48) göre, okullar doğası gereği çocuk istismar ve 

ihmali konusuna dâhildir. Eğitim personeli istismar ve ihmale uğramış 

çocuklarla tıp insanları ve konuyla ilgili diğer uzmanlardan daha çok iletişim 

kurmaktadır. Okullardaki eğitimciler değişik yaş gruplarından, değişik aile ve 

çevrelerden çocuklarla etkileşim içinde olduğundan, aile kültürleri ve 

hassasiyetleri konusunda diğer uzmanlara göre daha çok bilgi sahibidir. Bu 

durum okulu çocuk istismarı ve ihmalinin belirlenmesi konusunda etkili 

kılmaktadır.  

Okul yönetiminin işlevlerinden biri de öğrenci kaynağının yönetimidir. 

Öğrenci kaynağının yönetilmesinde amaç; öğrencilerin öğrenmelerini en üst 

düzeye çıkaracak düzenlemelerin yapılmasıdır. Bu düzenlemeler içinde 

öğrencinin sağlık, beslenme, barınma, ulaşım gibi sorunlarının çözümlenmesi 

de yer almaktadır. Ne yazık ki okul yönetimlerinin yönetim sürecinde en çok 

göz ardı ettikleri hizmetler bunlardır (Başaran, 2000, 158-172). Ancak okulun 

amaçlarına ulaşabilmesi için bahsi geçen bu görevi yerine getirip, gerekli 

düzenlemeleri yapması bir zorunluluktur. 

 Çocuklarla her gün bir arada olup onları uzun süre gözlemleme 

olanağına sahip öğretmenlerin, çocukların davranışları ya da 

görünümlerindeki değişiklikleri fark etmek, nedenini anlamak konusunda özel 

bir öneme sahip oldukları söylenebilir. Öğretmen ve okul yöneticilerinin, 

çocukları akranlarıyla kıyaslamaları, böylece farklı durumları kısa zamanda 

fark etmeleri mümkün olabilmektedir. Deneyimli ve çocuk istismarı 

konusunda bilgili bir öğretmen, öğrencisinin yüzünde ya da vücudunda 

gördüğü yara bere ile ilgilenip başına ne geldiğini araştırabilir; 

davranışlarındaki içe kapanma, mutsuz, keyifsiz görünme, dikkatini 

toplayamama, okul başarısında düşme, hırçınlık, saldırganlık vb. değişiklikleri 

gözleyebilir. Bu sayede öğretmen ve okul yöneticilerinin, öğrenciye yararı 
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olabilecek çözümler üretilmesine katkıda bulunmaları mümkün olmaktadır 

(Beyazova ve Şahin, 2001).  

 Okul ortamında çocuğun istismar ve ihmale uğradığının fark edilmesi 

için anne babanın davranışlarındaki ipuçlarından da yararlanılmalıdır. 

Kepenekci’ye (1993, 32) göre çocuklarını istismar ve ihmal eden anne 

babalarda gözlemlenebilecek davranışlar şunlardır: 

 1. Çocuklarına karşı ilgisizdirler. Okul tarafından düzenlenen toplantı 

ve diğer etkinliklere çok az katılırlar veya hiç katılmazlar. 

 2. Çocuklarını bir yük veya değersiz bir varlık olarak görürler. 

 3. Öğretmene, çocuklarının eğitiminde disiplin aracı olarak cezayı 

kullanması telkininde bulunurlar. 

 Okul yöneticileri okul ortamında bir sorunun varlığı tespit edildikten 

sonra, sorun çözme sürecinde anahtar rolü oynayan kişilerdir. Kepenekci, 

(1993, 32), bir öğrencinin istismar ve ihmale uğradığı konusunda şüphelerin 

varlığı durumunda okul yöneticisinin öğrenci velisiyle görüşmesi ve durumun 

gerçekliğini değerlendirmesi sürecinde şu noktalara dikkat edilmesi 

gerektiğini vurgulamaktadır: 

 1. Bu görüşme bir uzmanla yapılmalıdır. 

 2 Anne babaya karşı olabildiğince açık ve dürüst olmalıdır. 

 3. Sinirlenmemeğe ya da anne babaya bağırmamaya dikkat 

edilmelidir. 

 4. Anne babaya okul yöneticisinin görevinin, böyle durumlar karşısında 

ihbarda bulunmak olduğu söylenmeli ve ihbarın nasıl yapılacağı 

açıklanmalıdır. 

 Okul yöneticilerinin bir çocuğun istismar ve ihmale uğradığından 

kuşkulandığı durumları sosyal hizmetler kurumlarına ve gerektiğinde adlî 

makamlara bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirim hem öğrencinin istismardan 

kurtulmasını ve sağaltılmasını, hem de istismarcının cezalandırılmasını 

sağlayacaktır. Ancak resmî makamlarca kayda geçen istismar olgularının pek 

azı okullar tarafından bildirilmektedir. Bunun nedenleri arasında öğretmenler 

ve okul yöneticilerinin bu tür olayları kime ve nasıl bildireceklerini 
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bilememeleri, bildirmenin yararlı olacağına inanmamaları, sonuçlarından 

çekinmeleri; çok ağır olmayan durumlarda da dayağın ailede çocuğu terbiye 

etmek için kullanılabilecek uygun bir yöntem olduğuna inanmaları, aile içi 

durumlara karışmak istememeleri gibi birçok etmen sayılabilir. Öğretmenin 

dayağın etkin bir disiplin yöntemi olduğuna ilişkin inancı, çocuğun evde 

olduğu kadar okulda da fiziksel istismarla karşılaşmasına yol açmaktadır 

(Beyazova ve Şahin, 2001). 

 Yukarıda da değinildiği gibi, aileleri tarafından istismar edilen ve 

ihmale uğrayan çocukların en kolay fark edileceği ortam okul ve bu durumu 

en iyi algılayacak kişiler öğretmen ve yöneticilerdir. Yönetici ve 

öğretmenlerin, bu konuda vicdani sorumluluklarının dışında hukuki 

sorumlulukları da vardır. 2004 tarih ve 5237 sayılı Yeni Türk Ceza 

Kanununun 279. maddesine göre, devlet memurları, görevlerini yaptıkları 

sırada, görevi ile ilgili olarak bir suç işlendiğini öğrendiklerinde durumu ilgili 

makamlara bildirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda öğrencilerinden birinin 

ailesi tarafından istismara uğradığını fark eden bir okul yöneticisinin ilgili 

makama haber verme zorunluluğu vardır. 

 Ancak, bir okul yöneticisinin istismar ve ihmali fark edebilmesi için 

öncelikle bu konuda bilgili olması gerekir. Bu nedenle, okul yöneticilerinin 

çocukların aileleri tarafından istismarı ve ihmali konusunu hangi çerçevede 

algıladıklarının önemli olduğu varsayılmaktadır. Okul sisteminde en yetkili 

karar verme ve sorun çözme merkezi olan yöneticinin istismar ve ihmalin 

önlenmesinde etkili olacağı düşünülmektedir. 

 Bu araştırmanın problemi; kamu ilköğretim okulu yöneticilerinin 

öğrencilerin aileleri tarafından istismarı ve ihmaline ilişkin görüşlerinin neler 

olduğudur. 

 

Araştırmanın Amacı 

 Bu araştırmanın amacı; 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında Ankara İli, 

Etimesgut İlçesi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan kamu ilköğretim 
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okullarında görev yapan yöneticilerin, öğrencilerin aileleri tarafından istismarı 

ve ihmaline ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. 

 Bu genel amaç doğrultusunda, aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; 

1. İlköğretim okulu yöneticileri ailelerin öğrencilere yönelik ne tür 

davranışlarını çocuk istismarı ve ihmali olarak değerlendirmektedir? 

2. İlköğretim okulu yöneticileri görev yaptıkları okulda, ailelerin öğrencilere 

yönelik, 

a) Fiziksel istismar ve ihmal olaylarıyla ne sıklıkta karşılaşmaktadır? 

b) Duygusal istismar ve ihmal olaylarıyla ne sıklıkta karşılaşmaktadır? 

c) Cinsel istismar ve ihmal olaylarıyla ne sıklıkta karşılaşmaktadır? 

3. İlköğretim okulu yöneticilerinin görev yaptıkları okulda öğrencilerin aileleri 

tarafından istismarı ve ihmalinin nedenlerine ilişkin görüşleri nelerdir? 

4.  İlköğretim okulu yöneticilerinin görev yaptıkları okulda öğrencilerin aileleri 

tarafından istismar ve ihmal edilmelerinin önlenmesinde başvurdukları 

mevcut önleme stratejileri nelerdir? 

5. İlköğretim okulu yöneticilerinin görev yaptıkları okulda ailelerin öğrencileri 

istismarı ve ihmalini önlenmesine ilişkin önerileri nelerdir? 

 

Araştırmanın Önemi 

 Toplumların geleceği olarak görülen çocuklar hassas varlıklardır. 

Çocukluk dönemi her türden dış etkiye açık, olumsuzlukların çok derin 

yaralar açabildiği bir dönemdir. Böyle bir dönemde istismar ve ihmale maruz 

kalmış bir çocuğun yaşamının ileriki dönemlerinde bu darbenin izlerini 

taşıyacağı düşünülmektedir. Kimi olumsuz izler taşıyan bireylerin toplumu 

şekillendirmede, bu izleri topluma yansıtması olasıdır. 

 Çocuk istismar ve ihmali konusu farklı disiplinler tarafından 

incelenmektedir. Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi ve önlenmesi için 

disiplinler arası çalışmalar yapılması önemlidir. Farklı disiplinlerin bu konuda 
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yaptıkları çalışmaların, disiplinler arası çalışmalara yol göstereceği 

düşünülmektedir. Eğitim bilimleri alanında çocuk istismarı ve ihmali 

konusunun incelenmesi bu bağlamda da önemlidir.  

 Okul yöneticilerinin rolleri arasında veliyi yakından tanımak ve maddi 

veya manevi herhangi bir yardıma ihtiyacı olan veliye ve öğrenciye gereken 

yardım arayışında bulunmak da vardır. İlgili literatür incelendiğinde ise, okul 

yöneticilerinin öğrencilerin aileleri tarafından istismarı ve ihmalinin 

önlenmesindeki rolünü araştıran herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

Araştırmanın özellikle eğitim kurumları yöneticilerine, çocukların aileleri 

tarafından istismarı ve ihmalinin önlenmesi konusunda kaynak teşkil etmesi 

umulmaktadır.  Bu araştırmanın araştırma sınırları içerisinde elde edilen 

bulgularla literatüre de katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Sınırlılıklar 

 Bu araştırma; 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında Ankara İli Etimesgut 

İlçesi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan kamu ilköğretim okullarında 

görev yapan yöneticilerin, öğrencilerin aileleri tarafından fiziksel, duygusal ve 

cinsel istismarı ve ihmaline ilişkin görüşleri ile sınırlıdır.  

 

Tanımlar 

 Yönetici: 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında Ankara ili Etimesgut İlçesi 

sınırları içerisinde bulunan kamu ilköğretim okullarında görev yapan müdür, 

müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcılarıdır. 

 Çocuk İstismarı: Çocuğa bakmakla yükümlü olan kişilerin, kaza 

sonucu olmayan aktif eylemleri sonucu çocuğun bedensel, duygusal ve 

ahlaksal ve zihinsel gelişimine verdiği zararlardır. 

 Çocuk İhmali: Çocuğa bakmakla yükümlü olan kişilerin, çocuğa karşı 

en temel sorumluluklarını yerine getirmemesi, zarar görmemesi için gerekli 

önlemleri almamasıdır. 
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 Fiziksel İstismar ve İhmal: Kasıtlı olarak çocuğa fiziksel açıdan zarar 

verilmesi, çocuğun zarar görme ihtimalinin bilinmesine rağmen gereken 

önlemlerin alınmamasıdır. 

 Duygusal İstismar ve İhmal: Çocuğun duygusal gelişimini engelleyen 

ve zarar veren her çeşit eylem ve eylemsizliklerdir. 

 Cinsel İstismar ve İhmal: Çocuğun bir başkası tarafından cinsel 

uyarım için kullanılması, kullanılmasına izin verilmesi, cinsel gelişiminin zarar 

görmemesi için gereken önlemlerin alınmamasıdır. 
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II. YÖNTEM 

 Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması 

ve analizi ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

 

Araştırma Modeli 

 Kamu ilköğretim okulları yöneticilerinin çocukların aileleri tarafından 

istismarı ve ihmaline ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu 

araştırma tarama modelinde yapılmıştır.  

 

Çalışma Grubu 

 Araştırmanın çalışma grubunu, 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında, 

Ankara İli Etimesgut İlçesi Belediyesi sınırları içindeki kamu ilköğretim 

okullarında görev yapan ve araştırmaya katılmaya istekli 21 kamu ilköğretim 

okulu yöneticisi (müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı) 

oluşturmuştur. 

 Okul yöneticileri 15 farklı okulda görev yapmaktadır. Okul 

yöneticilerinden 13’ü erkek, 8’i kadındır. 26-35 yaş arası üç yönetici, 36-45 

yaş arası yedi yönetici, 46-55 yaşarası 10 yönetici ve 56 yaş üzeri bir 

yöneticiyle görüşülmüştür.  

Katılımcıların okul yöneticiliğinde geçen toplam süreleri; 5 katılımcının 

1-5 yıl, 7 katılımcının 6-10 yıl, 4 katılımcının 11-15 yıl ve 5 katılımcının 16 yıl 

üzerindedir. Araştırma esnasında görev yaptıkları okullardaki görev süreleri 

ise, 16 katılımcının 1-5 yıl, 4 katılımcının 6-10 yıl ve 1 katılımcının 11-15 

yıldır. 
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Okul yöneticilerinden 13’ü eğitim yönetimi alanında eğitim almış 

kişilerdir. Bu 13 kişiden dokuzu eğitim yönetimi ile ilgili hizmet içi eğitime 

katılmış, üçü lisans düzeyinde, bir kişi de yüksek lisans düzeyinde eğitim 

almıştır. 

 

Veri Toplama Aracı 

 Bu araştırmada kamu ilköğretim okulları yöneticilerinin çocukların 

aileleri tarafından istismarı ve ihmaline ilişkin görüşleri, bu okullarda çalışan 

yöneticiler ile yapılan görüşmeler ile ortaya konmuştur. Bu yüzden 

araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma Yıldırım ve 

Şimşek (2000, s.39) tarafından “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi 

nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı algıların ve olayların doğal 

ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir 

sürecin izlendiği araştırmalardır”  şeklinde tanımlanmaktadır. 

Öncelikle, araştırmanın alt amaçlarına cevap bulabilmek üzere 

araştırmacının kendisi tarafından, açık uçlu sorulardan oluşan taslak 

görüşme formu geliştirilmiştir. Görüşme formuna uzman görüşüne sunularak 

son şekli verilmiştir(Ek-1). Araştırmacı tarafından katılımcılar ile yapılan 

görüşmeler ses kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiş, daha sonra bu 

konuşmalar yine araştırmacının kendisi tarafından yazılı metin haline 

getirilmiştir.  

 

Verilerin Analizi 

 Veri toplama aracı olarak geliştirilen görüşme formu kullanılarak elde 

edilen veriler, yazılı metin haline getirildikten sonra içerik analizi yöntemiyle 

analiz edilmiştir. İçerik analizi yazılı ve sözlü materyalin sistemli bir analizi 

olup, söylenenin ya da yazılanın açık talimatlara göre kodlanarak 

sayısallaştırılmasıdır (Balcı, 2004, s.184). İçerik analizinde temel amaç 

toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Böylece 
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sözel bilgi, nicel veriye dönüştürülmektedir. Analiz birimi olarak “konu” (Çocuk 

istismarı ve ihmali) alınmıştır. Alt kategoriler, fiziksel, duygusal ve cinsel 

istismar ve ihmal olarak belirlenmiştir. Katılımcıların sorulara görüşme 

sırasında vermiş oldukları cevaplar kendi içinde alt kategorilere ayrılmış, 

frekans ve yüzde kullanılarak betimlenmiştir. Analizlerin güvenirliğini 

sağlamak üzere, bir başka eğitim bilimleri uzmanı tarafından da belli bir 

görüşme metni kodlanarak, araştırmacı ile uzmanın kodlamaları 

karşılaştırılmıştır. Araştırmacı ve uzmanın yaptığı kodlamalar arasında 

%81’lik bir tutarlılık bulunmuş ve analizlerin güvenilir bir şekilde yapıldığı 

sonucuna ulaşılmıştır (Hall & Van Houten 1983’den akt. Karaman-Kepenekci, 

1999). Bulguların yorumunda katılımcıların kendi cümlelerinden de 

yararlanılmıştır.  
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III. BULGULAR ve YORUM 

 Bu bölümde görüşme yöntemiyle toplanan bulgular ve bu bulgular 

sonucunda yapılan yorumlar aktarılmıştır. 

 

Katılımcıların Çocuk İstismarı ve İhmali Olarak Değerlendirdiği 

Davranışlar 

 Okul yöneticilerine, aileler tarafından çocuklara uygulanan hangi 

davranışları çocuk istismarı ve ihmali olarak değerlendirdikleri sorulmuş ve 

katılımcıların verdikleri cevaplar fiziksel istismar ve ihmal, duygusal istismar 

ve ihmal ve cinsel istismar ve ihmal ana kategorileri kapsamında 

değerlendirilmiştir.  

 

Fiziksel İstismar ve İhmal Olarak Değerlendirilen Davranışlar 

Ailelerin çocuklara yönelttikleri ve fiziksel istismar ve ihmal 

kapsamında değerlendirilebilecek davranışlara ilişkin katılımcı görüşlerinin 

dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. Görüşmeler sırasında katılımcılara bu konuda 

birden fazla görüş belirtebilecekleri söylendiği için, katılımcıların belirttiği 

görüşler katılımcı sayısından fazla çıkmıştır. 

Tablo 1’de de görülebileceği gibi katılımcıların görüşlerinin %40’ı, 

ailelerin çocuğa fiziksek şiddet uygulanmasının fiziksel istismar ve ihmal 

olduğu yönündedir. Okul yöneticilerine çocuk istismar ve ihmali kavramının 

yaptığı ilk çağrışımın çocuğa karşı uygulanan fiziksel şiddet olduğu 

söylenebilir. Çocuğun elle veya çeşitli cisimler kullanılarak dövülmesi, 

kulağının, saçının çekilmesi, çocuğa çeşitli cisimlerin fırlatılması, şiddetle 

sarsılması, yakılması gibi davranışları okul yöneticileri fiziksel şiddet olarak 
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belirtmektedir. Polat (2001, 90) en sık rastlanan fiziksel istismar çeşidinin, 

çocuğa fiziksel şiddet uygulanması olarak belirtmektedir. 

 

Tablo 1. Yöneticilerin Aile İçi Fiziksel İstismar ve İhmal Olarak 

Değerlendirdikleri Davranışlar 

Yönetici Görüşleri Frekans Yüzde 
 (%) 

1. Çocuğa fiziksek şiddet uygulanması. 21 40 

2. Çocuğun beslenme ihtiyacının karşılanmaması. 9 17 

3. Çocuğun sağlığına gereken önemin verilmemesi. 9 17 

4. Çocuğun giyimine, kendisinin ve içinde yaşadığı 
ortamın temizliğine özen gösterilmemesi. 

8 15 

5. Çocuğun güvenliğinin sağlanmaması. 4 8 

6. Çocuğun terk edilmesi, anne baba dışında bir 
yakınıyla yaşamaya mecbur bırakılması. 

1 2 

7. Çocuk sahibi olma kararından itibaren gereken 
önlemlerin alınması, gereken özenin gösterilmesi. 

1 2 

Toplam 53 100 

 

   

  Katılımcı görüşlerinin %17’ si çocuğun sağlık ve beslenme ihtiyacının 

yeterince karşılanmamasının da çocuğun fiziksel istismarı ve ihmali olduğu 

yönündedir. Yönetici ve öğretmenler tarafından gözlemlenebilecek kadar 

hasta çocukların aileleri tarafından bir sağlık kurumuna götürülmemesi, evde 

dinlenmesi gerekirken ailenin çalışması bahanesiyle çocuğun okula 

gönderilmesi bu kapsamda ifade edilen davranışlardandır. Katılımcılar 

tarafından, bazı durumlarda çocuğun sağlık sorunlarının modern tıp yerine 

alternatif yöntemlerle çözülmeye çalışılması ve bu esnada çocuğun zarar 

görmesi de fiziksel ihmal ve ihmal olarak değerlendirilmiştir. Ailenin çocuğun 

kahvaltı yapmadan evden çıkmasına müsaade etmesi, çocuğun dengeli 
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beslenmesi için gereken tedbirleri almaması, beslenme saatleri için gerekli 

hazırlığın yapılmaması gibi davranışlarla karşılaşıldığı ve bu davranışların 

fiziksel istismar ve ihmal olarak nitelendirilebileceği ifade edilmektedir. 

Nitekim, Depanfilis (2006, 13) çocuğun yetersiz beslenmesi, sağlığı ile 

ilgilenilmemesi durumunun fiziksel ihmal olduğunu belirtmektedir. 

 Çocuğun giyimine, kendisinin ve içinde yaşadığı ortamın temizliğine 

özen gösterilmemesi davranışının fiziksel istismar ve ihmal olduğu görüşü, 

katılımcı görüşlerinin %15’ini oluşturmaktadır. Katılımcılara göre, çocuğun 

mevsime uygun giyinmesinden aile sorumludur. Okullarda özellikle kış 

mevsiminde soğuk havadan koruyucu giysileri olmayan öğrencilerin olduğu, 

bunun nedeninin çoğu zaman yokluk değil ilgisizlik olduğunu belirtilmektedir. 

Okul formasının temizliğine ve düzenine öncelikle ailenin önem vermesi ve 

bu noktada çocuğun doğru alışkanlıkları kazanmasının sağlanması gereği 

vurgulanmaktadır. Ailenin çocuğun hijyenine gereken önemi vermemesi ve 

bu nedenle çocuğun içinde bulunduğu okul ortamında dışlandığı 

belirtilmektedir. Katılımcılara göre çocuğun yaşadığı ortamda temizlik 

koşullarının yeterince iyi sağlanmaması, çocuğun ve okul ortamındaki diğer 

öğrencilerin sağlığını tehdit etmektedir. Depanfilis’e (2006, 14) göre çocuğun 

giyimine gereken önemin verilmemesi, çocuğun ve bulunduğu ortamın 

temizliğinin yeterince iyi sağlanmaması fiziksel istismar ve ihmal boyutunda 

değerlendirilmektedir.  

 Çocuğun güvenliğinin sağlanmamasının, çocuğun fiziksel yönden 

istismar ve ihmal edilmesi davranışı olduğu yönündeki görüş, katılımcı 

görüşlerinin %8’ini oluşturmaktadır. Katılımcılara göre, çocukların zarar 

görebileceği durumların önceden tespit edilmesi ve gereken önlemlerin 

alınması anne babaların görevlerindendir. Bu kapsamda katılımcılar 

tarafından belirtilen bazı davranışlar aşağıdaki gibidir: 

1. Evde pencere, balkon gibi yerlerin güvenli hale getirilmemesi 

2. Yanıcı, patlayıcı madde ve sistemlerin çocuklardan sakınılmaması 

3. Zehirli maddelerin ulaşımı kolay yerlerde tutulması 

4. Elektrik ve doğal gaz sistemlerinin güvenliğine özen gösterilmemesi 
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5. Cadde ve sokaklarda oynamak zorunda kalan çocuklar için gereken 

tedbirlerin alınmaması 

6. Taşıtlarda çocukların güvenliği için gereken tedbirlerin alınmaması. 

 Depanfilis’e (2006, 11-14) göre çocuğun güvenliğinin sağlanmaması, 

silah, ilaç, uyuşturucu madde gibi zararlı unsurların çocuğun ulaşabileceği 

yerlerde bulundurulması, taşıtlarda çocuğun güvenlik önleminin alınmaması, 

gerekli nitelikleri taşımayan kişilere çocuğun emanet edilmesi, ailenin çocuk 

için güvenli olmayan bir çevrede ikamet etmesi fiziksel ihmal ve istismar 

olarak değerlendirilen davranış ve durumlardandır. 

 Çocuğun terk edilmesi, anne baba dışında bir yakınıyla yaşamaya 

mecbur bırakılmasının, çocuğun fiziksel yönden istismar ve ihmal edilmesi 

davranışı olduğu yönündeki görüş yalnızca bir katılımcı tarafından dile 

getirilmiştir. Bu davranış, çocuğun anne babasıyla yaşama hakkının elinden 

alınması anlamına gelmektedir. Günümüz toplumunda anne babanın 

çalışması nedeniyle çocuğun aile büyüklerinin bakım ve gözetiminde 

büyümesi sık rastlanan bir durumdur. Ancak bu durumun gündüz bakımından 

çıkıp, çocuğun hafta içi günlerde tamamen aile büyüklerinin yanında kalması 

şekline dönüştüğünde fiziksel istismar ve ihmal kapsamına girmektedir. 

Çocuğun sorumluluğunun üstlenilmemesi ve tamamen bakımının bir 

başkasına yüklenmesi de fiziksel istismar ve ihmal davranışı olarak 

belirtilmektedir (www.childwelfare.gov). 

 Görüşülen yöneticilerden yalnızca birisi çocuğun dünyaya gelmeden 

öncede hakları olduğundan hareketle, anne babaların çocuk sahibi olma 

kararından itibaren gereken önlemleri alması, gereken özeni göstermesine 

değinmiştir. Katılımcı bu konudaki görüşünü şu cümleleriyle ifade etmektedir: 

Kişiler bebek sahibi olma kararlarından itibaren dünyaya 
gelecek çocuğun menfaatine olacak şekilde yaşantılarını 
düzenlemek zorundadır. Sigarayı bırakmak, stresten uzak 
durmak, doğru beslenmek, yaşam düzenini sağlamak, gerekli 
maddi düzenlemeleri yapmak gibi… 

  

 Okul yöneticilerinin yukarda belirtilen görüşleri literatürde de fiziksel 

çocuk istismarı ve ihmali olarak ifade edilmektedir. Ailelerin çocuklara 
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yönelttikleri aşağıdaki davranışlar fiziksel istismar ve ihmal olarak 

değerlendirilmektedir (www.childwelfare.gov): 

1. Her türlü fiziksel şiddet, kötü muamele. 

2. Çocuğun evden kovulması, evde, arabada v.s. tek başına bırakılması. 

3. Çocuğun ve çevresinin temizlik koşullarının, beslenme ve giyim 

ihtiyacının yeterince sağlanmaması. 

4. Çocuğun güvenliği için önlemlerin alınmaması. 

 Sözduyar (1989,57) tarafından yapılan araştırmada, öğretmenlerin 

çocuk istismarı ve ihmali konusundaki tutum ve yaklaşımlarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmada öğretmenler fiziksel çocuk ihmali ve istismarı 

olarak aşağıdaki davranışları belirtmiştir: 

1. Çocukların dövülmesi 

2. Çocukların erken yaşta çalıştırılması 

3. Çocuğun sağlık gereksinimlerinin karşılanmaması 

4. Bakım ve gözetim eksikliği 

5. Evden uzaklaştırma  

 

Duygusal İstismar ve İhmal Olarak Değerlendirilen Davranışlar 

Katılımcıların ailelerin çocuklara yönelttikleri ve duygusal istismar ve 

ihmal kapsamında değerlendirilebilecek davranışlara ilişkin görüşleri ise Tablo 

2’de verilmiştir. 

Tablo 2’den de görülebileceği gibi, çocuğa iyi bir aile ortamının 

sağlanmaması durumunun duygusal çocuk istismarı ve ihmali olduğu görüşü, 

görüşlerin %20’sini oluşturmaktadır. Katılımcılar bu bağlamda çocuğun 

gelecekte toplum içinde kabul gören, saygın bir birey olarak yetişmesinin 

ailenin sorumluluklarından biri olduğuna değinmiş ve bunun için gerekli 

eğitimin anne baba tarafında yeterince iyi verilmemesini de duygusal açıdan 

çocuk istismarı ve ihmali olarak belirtmiştir. Çocuğun yaşantısının gelişimine 

uygun şekilde planlanmaması, düzenli bir yaşam sağlanmaması; örneğin geç 
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saatlere kadar televizyon izlemesine izin verilmesi bu görüş kapsamında 

değinilen bir diğer noktadır. Katılımcılara göre, televizyon ve bilgisayarın 

çocuklara uygun kullanımının sağlanması anne babanın 

sorumluluklarındandır. Çocuğun gelişimine uygun olmayan televizyon 
yayınlarını izlemesine izin verilmesi ve internet kullanımının denetlenmemesi 

de yöneticiler tarafından duygusal istismar ve ihmal olarak değerlendirilen 

davranışlardandır. Çocuğun kendini güvende hissetmesinin sağlanmaması, 

ailede anne babanın birbirlerini örselemesi de katılımcıların bu konuda 

belirttiği davranışlardandır. 

  

Tablo 2. Yöneticilerin Aile İçi Duygusal İstismar ve İhmal Olarak 

Değerlendirdikleri Davranışlar 

Yönetici Görüşleri Frekans Yüzde 
(%) 

1. Çocuğa iyi bir aile ortamının sağlanmaması. 21 20 

2. Çocuğun öz niteliklerine, duygu ve 
düşüncelerine saygı gösterilmemesi  15 14 

3. Çocuğun hakarete uğraması, aşağılanması, 
bazı dağa üstü güçler, çeşitli meslek grupları 
v.b. ile korkutulması. 

13 13 

4. Çocuğun çalıştırılması, gelir kaynağı olarak 
kullanılması. 12 12 

5. Çocuğun sosyalleşmesinin, özgüven 
geliştirmesinin, aşırı otoriter veya korumacı bir 
yaklaşımla engellenmesi. 

12 12 

6. Çocuğun formal eğitimine gereken önemin 
verilmemesi. 9 9 

7. Çocuğa kapasitesinin üstünde sorumluluk 
verilmesi, angarya yüklenmesi. 7 7 

8. Çocuğun sevgi ihtiyacının karşılanmaması, 
çocukla yeterince vakit geçirilmemesi.  9 9 

9. Çocuğun suça itilmesi. 3 3 
10. Anne babanın çocuk için doğru bir model 

olmaması, yaşam stresini çocuğa yansıtması. 3 3 

Toplam 104 100 
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 Çocuğun öz niteliklerine, duygu ve düşüncelerine saygı 

gösterilmemesinin duygusal çocuk istismarı ve ihmali olduğu görüşü, katılımcı 

görüşlerinin %14’ünü teşkil etmektedir. Bu noktada ısrarla üzerinde durulan 

nokta anne babanın kendi isteklerini çocuklarına diretmesidir. Katılımcılara 

göre, ailelerin beklentileri çoğu zaman çocuğun öz niteliklerine uygun 

olmamaktadır. Katılımcı bu konudaki görüşünü şu cümleleriyle ifade 

etmektedir: 

 Bir aile tanıdım. Çocukları son derece telaşlı, soğukkanlılığını 
koruyamayan ve aşırı duygusal bir çocuktu. Ailenin “sen doktor 
olacaksın” ısrarı yüzünden çocuğun ne sıkıntılar çektiğini gayet 
iyi hatırlıyorum. Başka bir öğrencimde daha geçen yıl ailenin 
bale tutkusu yüzünden hastanelik oldu. Yavrucak biraz tombul 
bir kızımızdı, bale konusunda başarısız olmasını bu durumuna 
bağlamış olacak ki yemek yememeye başladı. Sonunda 
çocuğun yaşamı alt üst oldu… 

 

 Okul başarısı konusunda ailelerin hatalı tutumları, çocuktan 

yeteneklerinin üstünde başarı beklemeleri, sınavlar yüzünden çocuklarının 

çocuk olduklarını görmezden gelmeleri duygusal istismar ve ihmal 

davranışları olarak belirtilmektedir. Katılımcılara göre, çocukların hissedebilen 

ve düşünebilen varlıklar olduğunu unutan anne babalar, çocuğa danışmadan 

çocuk adına kararlar alma hakkına sahip olduklarına inanmaktadır. Oysaki 

katılımcılar çocukların genellikle kendileri için neyin iyi olduğuna karar 

verebilecekleri konusunda hem fikirdir. Bu ortamı çocuğa sağlamayan 

ailelerin çocuklarını duygusal açıdan istismar ve ihmal ettikleri belirtilmektedir. 

Bu noktada Polat (2001, 346) çocuğa değerli bir birey olduğunu hissettirecek 

davranışlarda bulunulmasının önemini vurgulamaktadır. Zeytinoğlu (1991) 

tarafından yapılan bir araştırmada çeşitli meslek gruplarından uzmanlar; 

çocuğun okulda ve sınavlarda başarılı olmak, meslek ve eş seçimi gibi 

konularda ailenin beklentilerini karşılaması için zorlanmasını duygusal çocuk 

istismarı ve ihmali olarak belirtmektedir. 

 Katılımcı görüşlerinin %13’ü çocuğun hakarete uğraması, 

aşağılanması, bazı doğa üstü güçler, çeşitli meslek grupları v.b. ile 

korkutulmasının duygusal çocuk istismarı ve ihmali olduğu yönündedir. Okul 

yöneticileri ailelerin çocuklarını gurur kırıcı, küçük düşürücü şekillerde itham 
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etmelerinin çocuğun kendisini değersiz hissetmesine yol açacağı 

görüşündedir. Bu kötü davranışa akran grubu veya başka yetişkinlerin şahit 

olmasının davranışın çocuk üzerindeki olumsuz etkisini arttıracağına 

inanılmaktadır. Çocuğun içinde bulunduğu gelişim düzeyinin gereği olan 

durumların fiziksel, kimi zaman zihinsel yetersizlikler şeklinde ifade edilmesi 

duygusal istismar ve ihmal olarak belirtilmektedir. Çocukların doğa üstü 

güçlerle, özellikle polisler, doktorlar gibi bazı meslek mensuplarıyla 

korkutulması ailelerin otorite sağlamak için kullandıkları bir yöntem olduğuna 

değinilmiştir. Ancak bazı durumlarda bu yöntemin çocuğun sağlığını tehlikeye 

sokabileceği belirtilmektedir. Bir katılımcı bu konudaki görüşünü şöyle ifade 

etmektedir;  

 Çocukları “doğru şekilde beslenmiyorsun seni doktora 
götüreceğim”, “benimle yüksek sesle konuşma polis çağırırım” 
şeklinde korkutuyorlar. Sonra da “bir tehlike anında en 
yakınındaki polisten yardım iste” şeklinde öğüt veriyorlar. Ya da 
çocuk hastaneye gitmemek için kıyamet koparınca neden böyle 
yapıyor diye düşünmüyorlar… 

  

 Çocuğun çalıştırılması, gelir kaynağı olarak kullanılmasının, çocuğun 

duygusal yönden istismar ve ihmal edilmesi davranışı olduğu yönündeki 

görüş, katılımcı görüşlerinin %12’ini oluşturmaktadır. Çocuğun okul saatleri 

dışında çoğunlukla yasal olmayan koşullarda çalıştırılması, kırsal kesimde 

tarlada, bahçede işgücünden yararlanılması üzerinde durulan bir diğer 

konudur. Çocukların reklâm, televizyon ve sinema filmlerinde oynatılması da 

bu kapsamda belirtilmiştir. Akyüz’e (1979, 99-100) göre, çocukların televizyon 

dizileri ve reklamlarda oynatılması, çocukların para karşılığında hizmet aracı 

olarak kullanılmaları anlamına gelmektedir. Burada anne babanın rızası söz 

konusu olduğu için çocuk aile tarafından duygusal olarak istismar ve ihmal 

edilmiş sayılmaktadır.  

 Çocuğun sosyalleşmesinin, özgüven geliştirmesinin, aşırı otoriter veya 

korumacı bir yaklaşımla engellenmesinin duygusal çocuk istismarı ve ihmali 

olduğu görüşü, katılımcı görüşlerinin %12’sini teşkil etmektedir. Bu noktada 

okul yöneticileri aşırı korumacı bir yaklaşımın çocuğun özgüven geliştirmesini 

engelleyeceği görüşünü belirtmiştir. Ailelerin bir kısmının aşırı otoriter olduğu 
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ve bu ailelerin çocuklarının genellikle içlerine kapanık, tedirgin, kısa sürede 

ortama alışmada, arkadaş edinmede zorluk yaşayan çocuklar olduklarına 

değinilmektedir. Bir katılımcı görüşünü şu cümlelerle ifade etmektedir:  

 Bazı aileler karşı apartmandan gelecek çocuklarını bile tek 
başlarına okula göndermiyorlar. Balkondan baksa çocuğun 
okula gidişini, and içme törenini, okula girişini görebilecek ama 
nafile, illa ki kendi getirecek. Sonra çocuğun arkadaşları bir 
arada ders çalışacak, anne çocuğu başkasının evine 
göndermiyor. Çocuğun sokakta oynaması yasak, neymiş araba 
çarparmış, organ mafyası kaçırırmış. Aileler muhakkak tedbir 
almalı ama çocuk bu, kafeste yaşar mı… 

 

 Erkman (1991,167) tarafından da çocuğa ailesi tarafından çok sıkı ve 

katı bir otoritenin uygulanması, aşırı koruyuculuk, sosyal ilişkiler geliştirmede 

kısıtlama duygusal açıdan çocuk istismarı ve ihmali olarak 

değerlendirilmektedir. Polat (2001, 346) ailelerin duygusal ihmale yol açacak 

davranışları arasında çocuğun sosyalleşmesinin engellenmesi, yakınında dış 

dünya ile arasında köprü görevi gören, özdeşim kurabileceği bir kişinin 

bulunmamasını belirmektedir. 

 Katılımcı görüşlerinin %9’u çocuğun formal eğitimine gereken önemin 

verilmemesinin duygusal istismar ve ihmal olduğu yönündedir. Katılımcılar 

öğrenim hayatı boyunca okula bir defa bile uğramayan velilerin olduğunu 

belirtmiştir. Ailelerin çocuğa yeterince eğitim olanakları sunmak için çaba 

harcamaması, hatta kız çocuklarının okula gönderilmemesi bu noktada ifade 

edilen görüşlerdendir. Sözduyar 1989 yılında yaptığı çalışmada, 

öğretmenlerin çocuk istismarı ile ilgili tutum ve yaklaşımlarını belirlemeyi 

amaçlamıştır. Bu çalışmasında çocuğun eğitiminin yoksulluk ya da cahillik 

nedeniyle yarıda kesilmesini, çocukların eğitim olanaklarından yeterince 

yararlandırılmamasını, ailenin eğitim konusunda cinsiyet ayrımı yapmasını 

eğitim istismarı olarak değerlendirmektedir.  

 Katılımcıların görüşlerinin %7’si, çocuğa kapasitesinin üstünde 

sorumluluk verilmesi, angarya yüklenmesinin duygusal istismar ve ihmal 

olduğu yönündedir. Bu durumu bir okul yöneticisi şu cümlelerle ifade etmiştir: 

 Bazı ana babaların kafaları karışmış. Kendilerini çocuk, 
 çocuklarını da anne baba zannediyorlar. Bütün sorumluluğunu 
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 çocuklarının üstüne yıkmış insanlar tanıdım. Evlatlarımıza elbette 
 sorumluluk vermeliyiz, ancak amacımız onları hayata hazırlamak 
 olmalı hayatı bize hazırlamak değil… 
 

 Çocukların kardeşlerinin bakımından, ev işlerinden, alışverişten 

tamamen sorumlu tutulması kaldıramayacakları kadar büyük bir yük olarak 

belirtilmektedir. Bu koşullar içinde yaşamak zorunda bırakılan çocukların 

aileleri tarafından istismar ve ihmale uğradığı düşünülmektedir. 

 Katılımcı görüşlerinin %9’u çocuğun sevgi ihtiyacının karşılanmaması, 

çocukla yeterince vakit geçirilmemesinin duygusal istismar ve ihmal olduğu 

yönündedir. Okul yöneticileri başını okşanmasına bile muhtaç çocuklar 

olduğundan, bazı velilerin çocuklarıyla ilgili gelişmelerden haberdar bile 

olmadığından bahsetmiştir. Bir katılımcı bu durumu şu cümlelerle ifade 

etmiştir:  

Birinci sınıftan beri okulumuzda olan bir öğrencimizin velisi çocuk 
dördüncü sınıfa geçtiğinde okula ilk defa teşrif etti. Tabiki hepimiz 
çok şaşırdık, hangi dağda kurt öldü dedik. Ama çocuğun 
panolardaki resimlerini görüp de çocuğunun resim kabiliyetine 
şaşırması bizi daha da şaşırttı. Bizlerin dilinden düşürmediği, 
resimlerine hayran kaldığı bu çocuğun ailesi durumdan bihaber. 
Çok yazık… 

  

Katılımcıların görüşlerinin %3’ünün, çocuğun suça itilmesinin de 

duygusal istismar ve ihmal olduğu yönündedir. Özellikle günümüzde 

medyada da sık sık yer bulan çocuk hırsızlar bu kapsamda verilen 

örneklerdendir. Katılımcılar tarafından, ailelerin çocukların yaşlarının küçük 

olması nedeniyle ceza almayacak olmalarından yararlanarak, çocukları yüz 

kızartıcı suçlara ittikleri ifade edilmektedir. Yüz kızartıcı suçlar dışında daha 

ağır suçlarda, küçük yaşta olmalarının hafifletici neden sayılmasından dolayı, 

ailelerin teşvikiyle çocuklar tarafından işlenmektedir. Töre cinayetleri bu 

konuya verilen örnektir. 

 Çocuğun anne babanın çocuk için doğru bir model olmaması, yaşam 

stresini çocuğa yansıtmasının duygusal çocuk istismarı ve ihmali olduğu 

görüşü, katılımcı görüşlerinin %3’ünü teşkil etmektedir. Katılımcılar tarafından 

olumsuz anne baba davranışlarının çocuğa örnek teşkil ettiği, bu nedenle 
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çocuğunda aynı davranışları sergileyebileceği belirtilmiştir. Örneğin okulda 

argo sözcükler kullanan bir öğrencini bu davranışını düzeltmesinde yardımcı 

olması gerekçesiyle okula çağrılan babasının da, aynı sözcükleri kullandığı 

görülmüştür. Bu noktada en çok üzerinde durulan konu zararlı alışkanlıkları 

olan anne babaların çocuklarına olumsuz model teşkil etmesidir. Madde 

kullanımının olduğu bir ailede büyüyen çocukların, bu konuya meyilli 

olmasının son derece olası olduğu düşünülmektedir. Okul yöneticileri 

günümüz yaşam ve çalışma koşulları nedeniyle anne babanın stres 

düzeylerini yüksek olduğuna ve bu durumu çocuklarına yansıttıklarına işaret 

etmektedir. Yaşamda karşılaşılan güçlüklerin acısını çocuklardan çıkartan, 

hatta bu güçlüklerin çocuklardan kaynaklandığını düşünen anne babalar 

olduğu ifade edilmektedir. Okul yöneticileri, örneğin çocuğu için çok çalışıp, 

çok sıkıntı çekmek zorunda olduğunu dile getiren anne babalar, bu ağır 

yükün altında ezilen çocuklara rastladıklarını belirtmektedir. Polat (2001, 

346), çocuğa yön gösterilmesi, doğru şekilde örnek olunması, yapabileceği 

ve yapamayacağı davranışların belirtilmesini karşılanmadığı zaman duygusal 

ihmale yol açabilecek davranışlar olarak değerlendirmektedir.  

 Ailelerin çocuklara yönelttikleri aşağıdaki davranışlar duygusal istismar 

ve ihmal olarak değerlendirilmektedir (www.childwelfare.gov): 

1. Kaba davranmak, hor görmek, küçümsemek, korkutmak, tehdit etmek.   

2. Çocuğu izole etmek, sosyal etkinliklerden uzak tutmak, çocuğun 

özgürlüğüne ve hareketlerine anlamsız limitler koymak. 

3. Çocuğu suça itmek, madde kötüye kullanımına cesaretlendirmek, 

yasadışı davranışlarda bulunmasına teşvik etmek. 

4. Sevgi ve şefkat eksikliği, iletişim ve etkileşim ihtiyaçlarının 

karşılanmaması 

5. Ailenin yol gösterici rolünü gerçekleştirememesi. 

6. Eğitim ihtiyaçlarını karşılanmaması. 

7. Küçük kardeşe bakmak gibi, aşırı sorumluluk verilmesi. 

8. Anne baba arasındaki olumsuz ilişkiler, şiddet olaylarını yaşanması. 

9. Çocuğun var olan problemlerini görmezden gelmek. 



 

 59

 

Cinsel İstismar ve İhmal Olarak Değerlendirilen Davranışlar 

 Katılımcıların çocuğun cinsel yönden istismarı ve ihmali olarak 

değerlendirdikleri davranışlar Tablo 3’de verilmektedir.  

 

Tablo 3. Yöneticilerin Aile İçi Cinsel İstismar ve İhmal Olarak 

Değerlendirdikleri Davranışlar 

Yönetici Görüşleri Frekans Yüzde 
(%) 

1. Çocuğun cinsel yönden kullanılması. 21 43 

2. Çocuğun cinsel yönden kullanılmasına göz 
yumulması. 15 31 

3. Çocuğun cinsel gelişimine zarar verilmesi.  
13 27 

Toplam 49 100 

 

 

 Katılımcıların tamamı, çocuğun cinsel yönden kullanılmasını, çocuğun 

cinsel yönden istismar ve ihmali olarak değerlendirmektedir. Bu görüş 

katılımcı görüşlerinin %43’ünü oluşturmaktadır. Çocuğun aile bireyleri 

tarafından ırzına geçilmesi veya buna teşebbüs edilmesi bu görüş 

kapsamında değinilen noktalardandır. Çocuğun cinsel uyarım aracı olarak 

kullanılması, çocuğa dokunulması veya çocuğun yetişkine dokumasının 

istenmesi gibi davranışlar çocuğun cinsel yönden istismar ve ihmali olarak 

değerlendirilmektedir. 

 Katılımcı görüşlerinin %31’i çocuğun cinsel yönden kullanılmasına göz 

yumulmasının cinsel istismar ve ihmal olduğu yönündedir. Çocuğun fuhşa 

zorlanması, pornografik yayınlarda kullanılması, aile bireylerinden birinin 

çocukla ilgili cinsel yönden sakıncalı davranışlarının görmezden gelinmesi bu 

noktada belirtilen davranışlardandır. 
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 Katılımcı görüşlerinin %26’sı çocuğun cinsel gelişimine zarar 

verilmesinin cinsel istismar ve ihmal olduğu yönündedir. Çocuğun ev 

ortamının anne baba ve diğer yetişkinlerin mahremiyetine özen gösterilecek 

şekilde düzenlenmesinin önemi vurgulanmıştır. Çocuğun cinsel ilişkiye tanık 

olacak ortamlarda bulunması, pornografik yayın veya resimlerin gösterilmesi, 

ya da bu durumlara şahit olmaması için gerekli tedbirlerinin alınmaması cinsel 

istismar ve ihmal olarak belirtilmiştir. Çocuğa doğru ve sağlıklı bir cinsel 

eğitimin verilmemesi, bu konuda yanlış bilgilendirilmesi, yanlış davranışlara 

teşvik edilmesi, çocuğun korkutulması gibi davranışlar katılımcılar tarafından 

cinsel istismar ve ihmal olarak belirtilmektedir.  

 

Katılımcıların Ailelerin Öğrencilere Uyguladıkları İstismar ve İhmal 

Davranışlarının Sıklığına İlişkin Görüşleri 

 Katılımcılara ailelerin çocuk istismarı ve ihmali olarak değerlendirilen 

davranışlarıyla ne sıklıkta karşılaştıkları sorulmuş ve bu soruyla yöneticilere 

göre fiziksel, duygusal ve cinsel açıdan çocukların istismar ve ihmal edilme 

sıklıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Katılımcıların bu konudaki görüşleri 

aşağıda yer almaktadır. 

 

Fiziksel İstismar ve İhmal Davranışlarının Sıklığına İlişkin Görüşler 

 Katılımcıların fiziksel istismar ve ihmal olaylarıyla karşılaşma 

sıklıklarını belirten görüşleri dört kategoride toplanmıştır. Bu kategoriler ve 

katılımcılar tarafından ifade edilme sıklıkları Tablo 4’de verilmiştir. 

 Tablo 4’de de görülebileceği gibi katılımcı görüşlerinin %48’i fiziksel 

istismar ve ihmal olaylarıyla çok sık karşılaşıldığı yönündedir. Bu gruba giren 

okul yöneticileri aileleri tarafından fiziksel istismar ve ihmale uğramış 

öğrencilerle hemen hemen her gün karşılaştıklarını ifade etmektedir. Bazı 

katılımcıların bahsi geçen durumun, öğrencileri açısından gündelik yaşamın 

bir parçası olduğunu ifade etmeleri oldukça endişe vericidir. Çocuklara aileleri 
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tarafından yöneltilen fiziksel istismar ve ihmalin bu endişe verici boyutunu bir 

katılımcı şu cümlelerle ifade etmektedir;  

 Eve sarhoş gelen babanın çocuğunu yataktan kaldırıp dövmesi bu 
okul için sıradan bir durum. Öğrencilerimizin çok büyük bir kısmı 
aileleri tarafından fiziksel istismar ve ihmale uğruyor. Yani biz 
hemen hemen her gün yüzünde, gözünde yara bere olan, hareket 
ettiğinde canı yanan, yaraları acıyan çocuklar görüyoruz… 

 

Tablo 4. Yöneticilerin Aile İçi Fiziksel İstismar ve İhmalle Karşılaşma 

Sıklığına İlişkin Görüşleri 

  Yönetici Görüşleri Frekans Yüzde 
(%) 

1. Çok sık karşılaşmaktayım. 10 48 

2. Az karşılaşmaktayım. 
6 29 

3. Çok az karşılaşmaktayım.  
4 19 

4. Hiç karşılaşmadım. 1 5 
Toplam 21 100 

 

  
Çocukların aileleri tarafından çok sık fiziksel istismara ve ihmale 

uğradığını belirten bir başka katılımcı bu görüşünü şöyle açıklamaktadır; 

    …Sonra anne baba çocuğun okula geldiği saati bile bilmiyor. 
Çünkü onunla uyanıp, kahvaltısını hazırlayıp, üstünü başını 
kontrol etmek söz konusu değil. Çocuk kir pas içinde, aç vaziyette 
okula geliyor. Okula kahvaltı yapmadan gelen öğrencilerin oranı 
%60-70 bana göre. Bazı öğrencilerin yanında paraları da olmuyor. 
Yanında parası olanlar da kantin önünde birbirlerini yiyor… 

   

Bir başka katılımcı okullarda son zamanlarda üzerinde önemle durulan 

bir başka sorunun, okullardaki artan şiddet olaylarının nedeni olarak istismar 

ve ihmale uğramış çocukları göstermektedir. Bu görüşünü şu cümlelerle ifade 

etmektedir; 

 …Daha geçen gün, çocuğun okuldaki olumsuz davranışlarını 
görüşmek üzere bir veliyi odamda ağırlıyordum. Veli benim 
öğrenciyle ilgili olumsuz durumu kendisine açıklamamın akabinde 



 

 62

şöyle dedi; “Ben her gün dövüyorum. Biraz da siz dövün, belki 
fayda eder. Biz iyice yüz göz olduk ne uyguladıysam fayda 
etmedi.” Al işte sen döv, ben döveyim, o dövsün başka dövecek 
var mı?   

  

Katılımcı görüşlerinin %28’i, çocukların aileleri tarafından fiziksel yönden 

istismar ve ihmal edilmesiyle az karşılaştıkları yönündedir. Okul yöneticileri 

ayda bir ya da iki defa, fiziksel yönden istismar ve ihmale uğramış öğrecilerle 

karşılaştıklarını belirtmektedir. Katılımcılar fiziksel istismar ve ihmalin 

olaylarının gözle görülür kanıtlar bıraktığına sıklıkla değinmektedir. Ancak bir 

katılımcı, çocukta oluşturduğu yaranın gözle görülürlüğünün az, ancak 

derinliğinin çok olduğunu gösterir, dikkat çekici bir olayı şu şekilde ifade 

etmektedir;  

 …Bırakın dövmeyi, sövmeyi, sokağa atmayı, zorla çalıştırmayı, 
çocuğunu bir odaya kapatıp yakmaya çalışan bir velim bile oldu. 
Kredi kartı borcunu ödeyemediği için depresyona giren ve işinden 
olan bir askerdi bahsettiğim kişi. İçinde bulunduğu depresyon çok 
ileri boyutlara ulaşınca, evde özellikle çocuğa şiddet başlamış ve 
bir gün çocuğu ve eşini evin bir odasına kilitlemiş, evin her 
tarafına benzin döküp ateşe vererek kaçmış. Alın size gani gani 
istismar ve ihmal…    

 
 Ailesi tarafından fiziksel istismar ve ihmale uğramış öğrencilerle çok az 

karşılaşıldığı görüşü, katılımcı görüşlerinin %5’ini oluşturmaktadır. Bu gruptaki 

katılımcılar yılda bir ya da iki defa bu tarz olaylarla karşılaştıklarını 

belirtmektedir. Ancak çok nadiren de olsa karşılaşılan bu olaylar katılımcılar 

tarafından örneklendirildiğinde, fiziksel istismar ve ihmal olaylarıyla ilgili 

belirtilen bu sıklığın tablonun acı yüzünü gizleyemediği ortaya çıkmaktadır. 

Çalıştığı okulda bir defa fiziksel istismar ve ihmale uğramış bir öğrenciyle 

karşılaştığını belirten katılımcının, ifade ettiği olay son derece acıdır; 

 Okulumuzun güvenlik görevlisi bir gün odama geldi ve her sabah 
okula yarım saat 45 dakika erken gelen ve kendisinin kuşlar için 
pencereye bıraktığı artıkları yemeğe çalışan bir öğrencimizden 
bahsetti. Bizlerin gözünden kaçmış bu durumu araştırdık ve üvey 
annenin baba gider gitmez sokağa attığı, aç, aşırı şekilde şiddet 
gören bir yavrucağa ulaştık. Çok acı ve üstesinden gelmekte 
zorlandığımız bu durum sosyal hizmetlerin müdahalesiyle çözüme 
kavuştu…   
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Bir başka katılımcı çok nadir olarak karşılaştığını belirttiği ve çocuğun 

ailesi tarafından fiziksel olarak ihmal edilmesi olan şu durumu ifade 

etmektedir; 

 …Özellikle çalışan anne babalar hasta çocuklarını okula 
gönderiyor. Neymiş bırakacak yeri yokmuş. Kardeşim bu çocuğun 
hastalığını hesaba katmadan mı dünyaya getirdin? Gerekeni 
yapmak zorundasın. Aynı şekilde çocuğa yemek yapmak için 
vakti olmadığını ileri süren anne babalar yüzünden obez 
çocukların sayısı artıyor. Çocuk aç, karnına yemek değil cebine 
para konulmuş, cips, çikolata ile karın doyuruyor…   

  

Görüşünü bu doğrultuda belirten bir katılımcı, kırsal kesim ve kent 

yaşamını kıyaslamakta ve durumu şu cümlelerle ifade etmektedir; 

 Buralarda bu olayla çok nadir karşılaşıyoruz. Ancak gidin bir de 
kırsal kesimi görün. Orada fiziksel istismar ve ihmal adeta 
doğanın kanunu. Çocuklar akşama kadar, tarlada, bağda, 
bahçede çalışmakta, koyun gütmekte. Üstte yok, ayakta yok, kir 
pas içindeler. Ancak ailelerin mal varlığı yerinde. Çocuklar orada 
ineklerden sonra geliyor. Aile ineğine ilaç parası veriyor ama 
çocuğuna vermiyor, çocuğu ölünce ağlıyor ama inek ölünce daha 
çok ağlıyor…  

  

Bir katılımcı ise ailesi tarafından fiziksel istismar ve ihmale uğramış hiçbir 

öğrenciyle karşılaşmadığını ifade etmektedir. Bu görüş yukarıda üzerinde 

durulanlara nazaran daha dikkat çekicidir. Bu yöneticinin, çocuklar için fiziksel 

istismar ve ihmal açısından korunmuş bir okulda çalışması olası görülmeyen 

bir durumdur. Bu durumda akla gelen olasılıklardan ilki, yöneticinin fiziksel 

istismar ve ihmale uğramış öğrencileri fark edememesidir.  Diğer bir olasılık 

ise çalıştığı okulda yaşanmış böyle bir olayı açıklamaktan çekinmiş olmasıdır.     

 

 

Duygusal İstismar ve İhmal Davranışlarının Sıklığına İlişkin Görüşler 

 Katılımcıların duygusal istismar ve ihmal olaylarıyla karşılaşma 

sıklıklarını belirten görüşleri üç kategoride toplanmıştır. Bu kategoriler ve 

katılımcılar tarafından ifade edilme sıklıkları Tablo 5’de verilmiştir. 



 

 64

 

Tablo 5. Yöneticilerin Aile İçi Duygusal İstismar ve İhmalle Karşılaşma 

Sıklığına İlişkin Görüşleri 

  Yönetici Görüşleri Frekans Yüzde 
(%) 

1. Çok sık karşılaşmaktayım. 13 62 

2. Az karşılaşmaktayım. 
7 33 

3. Çok az karşılaşmaktayım.  
1 5 

Toplam 21 100 

 

 

 Tablo 5’de de görülebileceği gibi katılımcı görüşlerinin %62’si duygusal 

istismar ve ihmal olaylarıyla çok sık karşılaşıldığı yönündedir. Katılımcılar 

öğrencilerinin çok büyük bir kısmının duygusal istismar ve ihmale 

uğradıklarını ifade etmektedir. Ailelerin çocuğa yönelttikleri bu davranışların 

bir kısmına bizzat şahit olduklarını ifade eden katılımcılar, hemen hemen her 

gün okul bahçesi, kendi odaları veya okul koridorları gibi yerlerde velilerin 

öğrencilere duygusal açıdan istismar ve ihmal sayılacak davranışlarda 

bulunduklarını belirtmektedir. Bu türden olaylarla çok sık karşılaştığını 

belirten bir katılımcı, duygusal ve fiziksel istismar ve ihmal olaylarıyla 

karşılaşma sıklıklarını şu cümlelerle mukayese etmektedir; 

 …Sizce çocuğuna hakaret etmeden döven anne baba var mıdır? 
Yani fiziksel istismar esnasında duygusal istismarda gerçekleşiyor 
bana göre. Bu nedenle duygusal istismar ve ihmal, fiziksel 
istismar ve ihmale göre daha yaygın. Bu çevrede anne babalar 
görevlerini yeterince iyi yerine getirmeleri için, çocuğu fiziksel 
yönden istismar ve ihmal etmemenin yeterli olduğuna inanıyorlar. 
Bu yüzden duygusal istismar ve ihmalle fiziksele nazaran daha 
sık karşılaşıyoruz.  

 
 Bu yönde görüş belirten bir başka katılımcı, çocuğa yöneltilen 

duygusal istismar ve ihmal olayları açısından anne ve babayı şu şekilde 

karşılaştırmaktadır;  
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 Bence en çok babalar çocuklarını duygusal olarak istismar ve 
ihmal ediyor. Para kazanıp, çocuğun ihtiyaçlarını karşılayınca 
görevlerinin bittiğini düşünüp, sevgi ve ilgilerini yeterince 
göstermiyorlar. Çocukları sürekli yargılayıp, onlardan 
gelişimlerinin üstünde davranışlar bekliyorlar. Çünkü çocukla 
yeterince vakit geçirmediği için çocuğun nasıl bir varlık olduğunu 
bilmiyor.    

   

Katılımcı görüşlerinin %33’ü, duygusal istismar ve ihmal olaylarıyla az 

karşılaşıldığı yönündedir. Okul yöneticileri ayda bir ya da iki defa, duygusal 

yönden istismar ve ihmal olaylarıyla karşılaştıklarını belirtmektedir. 

Katılımcılar özellikle çocukların çeşitli şekillerde korkutulması ve tehdit 

edilmesiyle karşılaştıklarını vurgulamaktadır. “Hırtlanboz”, “kelenkeş”, “masa 

cini”, “polis”, “doktor” ve “yakın çevrelerinde bulunan zihinsel engelli bireyler”, 

katılımcılar tarafından ifade edilen, ailelerin çocukları korkutmak için 

kullandıkları bazı kavramlardır.  

Bu yönde görüş bildiren katılımcıların üzerinde durdukları bir diğer 

nokta, ailelerin aşırı korumacı yaklaşımlarıdır. Bir katılımcı bu konuyu şöyle 

ifade etmektedir; 

 Çocuğun çantasını anne taşıyor, sınıfa kadar girip beslenmesini 
yaptıran, üstünü giydiren veliler var. Çocuğa okul numarasını 
soruyorum annesi cevaplıyor, çocuğun arkadaşlarını annesi 
seçiyor, hatta ödevini bile annesi yapıyor, çocuğunun 
arkadaşlarıyla kavga eden bir velim bile oldu…    

  

Ailesi tarafından duygusal istismar ve ihmale uğramış öğrencilerle çok 

az karşılaşıldığı görüşü, katılımcı görüşlerinin %5’ini oluşturmaktadır. Bu 

doğrultuda görüş bildiren bir katılımcı görev yaptığı okulda bir ya da iki defa 

bu tarz olaylarla karşılaştığını belirtmiştir. Bu katılımcı tarafından ailelerin bu 

konuda oldukça duyarlı ve bilgi sahibi oldukları, çocuklarına zarar vermekten 

çekindikleri için bu konuda tedbirli davrandıkları belirtilmektedir. Ancak bu 

görüş diğer görüşlerle çelişmektedir. Katılımcıların %95’inin ifadeleri göz 

ününe alındığında, duygusal istismar ve ihmal olaylarına azımsanamayacak 

kadar sık rastlandığı yorumu yapılabilir. Bu çelişki, katılımcının bu konuda 

görüş belirmekten çekiniyor olmasından kaynaklanabilir.  
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Cinsel İstismar ve İhmal Davranışlarının Sıklığına İlişkin Görüşler 

 Katılımcıların cinsel istismar ve ihmal olaylarıyla karşılaşma sıklıklarını 

belirten görüşleri üç kategoride toplanmıştır. Bu kategoriler ve katılımcılar 

tarafından ifade edilme sıklıkları Tablo 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 6. Yöneticilerin Aile İçi Cinsel İstismar ve İhmalle Karşılaşma Sıklığına 

İlişkin Görüşleri 

  Yönetici Görüşleri Frekans Yüzde 
(%) 

1. Hiç karşılaşmadım. 13 62 

2. Bir veya iki defa karşılaştım. 7 33 

3. Çok sık karşılaşmaktayım.  1 5 

Toplam 21 100 

 

 Tablo 6’da da görülebileceği gibi katılımcı görüşlerinin %62’si cinsel 

istismar ve ihmal olaylarıyla hiç karşılaşılmadığı yönündedir. Katılımcılar ailesi 

tarafından cinsel istismar ve ihmale uğramış herhangi bir öğrenciyle görev 

yaptıkları okulda, hatta meslek hayatları boyunca karşılaşmadıklarını 

belirmektedir. Cinsel istismar ve ihmal olaylarının yaşanma olasılığının 

bulunduğunu ifade katılımcılara göre bu durumun ortaya çıkmaması, 

cinselliğin Türk toplumunda bir tabu oluşundan kaynaklanmaktadır. 

Katılımcılar tarafından edilmektedir. Ancak çoğu zaman bu olayların istismar 

ve ihmale uğrayan bireyler tarafından hem toplum, hem de ailenin baskısı 

sonucunda gizlendiği düşünülmektedir. Bir katılımcı bu konuyu şöyle ifade 

etmektedir; 

 …Yani sözün özü benim görmemen bu olayların yaşanmıyor 
olması anlamına gelmez. Belki de birçok öğrencim oldu bu 
şekilde. Başına çok şeyler geldi ama hiç kimse hiçbir şey 
anlamadı. Baktık ama göremedik. Ne de olsa “kol kırılır yen içinde 
kalır” değil mi? …    
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 Katılımcılar tarafından, ailelerin çocuğa yönelik cinsel istismar ve ihmali 

ile hiç karşılaşılmadığının söylenmesinin bir diğer nedeni, katılımcıların 

okullarında yaşanan böyle olayları dile getirmekten çekiniyor olması olabilir. 

Ayrıca, katılımcılar tarafından, böyle bir olayla karşılaştıkları zaman ne 

yapmaları gerektiğinden emin olmadıkları da belirtilmektedir. Bu nedenledir ki, 

katılımcının karşılaştığı bir olayı açıkladığında, olayı çözümlemek için seçtiği 

yol ve yöntemlerin doğru bulunmayacağı endişesini taşıyabileceği ve bu 

yüzden cinsel istismar ve ihmal olayları ile karşılaşmadığını ifade ettiği 

düşünülebilir. 

 Ailelerin çocuğa yönelik cinsel istismarı ve ihmali olaylarıyla bir veya iki 

defa karşılaşıldığı görüşü, katılımcı görüşlerinin %33’ünü oluşturmaktadır. 

Katılımcılar görev yaptıkları okulda bir veya iki defa cinsel istismar ve ihmal 

sayılabilecek olaylarla karşılaştıklarını ifade etmektedir. Katılımcıların bu 

olayları açıklarken ifade etmek ve kelimeleri seçmekte çok güçlük yaşadıkları 

görülmüştür. Bu sıkıntı nedeniyle bazı katılımcılar bahsettikleri olayların 

ayrıntılarını açıklamaktan kaçınmıştır. Bu noktada görüş bildiren bir katılımcı, 

görev yaptığı okulda bu tür bir olayla bir defa karşılaştığını belirtmekle birlikte 

daha önce görev yaptığı yatılı bir okuldaki konu ile ilgili gözlemlerini şu şekilde 

ifade etmiştir;  

 …Ben daha önce bir Yatılı Bölge Okulunda çalıştım. Orada Çocuk 
Esirgeme Kurumu’ndan gelen öğrencilerimiz vardı. Bu 
öğrencilerin yalnızca okul yöneticileri tarafından incelenebilecek 
dosyaları bulunur. Bu dosyalardaki bilgilerin kesinliği çok güçlüdür 
veya kanıtlanmıştır. İşte bu dosyalar bana içinde bulunduğumuz 
toplumda ailelerin cocuğa yönelik cinsel istismar ve ihmalinin ne 
kadar yaygın olduğunu gösterdi. Birçok kız ve erkek öğrencinin 
ailesi tarafından taciz hatta tecavüze uğradığını gördüm. Ailesi 
tarafından fuhşa zorlanan çocuklar olduğunu öğrendim. Bunlar 
ortaya çıkanlar, ama teşhis edilemeyen çoğunluğun olduğuna 
inanıyorum… 

  

 Katılımcı görüşlerinin %5’i, cinsel istismar ve ihmal olaylarıyla çok sık 

karşılaşıldığı yönündedir. Katılımcı bu konuda ki görüşlerini şöyle ifade 

etmektedir; 
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 …Örneğin geçen hafta okulda arama yaptık. Çocukların 
çantalarından çıkan CD’ler bir felaketti. Ben utandım görünce. 
Büyük kısmı bunları evden aldığını ve ailesinin haberdar olduğunu 
söyledi. Biz çocuklara tabi önce inanmadık. Ancak içlerinden birisi 
“ben bunları babamla izliyorum” diyince, bazı velileri çağırdık. 
Birçoğu gerçekten durumdan haberdardı ve bunda bir sakınca 
görmediğini söyledi. Hatta bir veli “bu benim tercihim, çocuğumun 
bunları öğrenmesini istiyorum, sizi ilgilendirmez” dedi. Şaşırdık 
kaldık…    

    

 Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, Türkiye’de ailelerin 

çocuklara yönelik istismar ve ihmal olaylarının sıklıklarını gösterir yeterli 

çalışma bulunmamaktadır. Ancak Zeytinoğlu (1999, 121) tarafından yapılan 

bir araştırmada, çeşitli meslek gruplarından olan katılımcılara çocuk istismarı 

ve ihmali olaylarıyla karşılaşma sıklıkları sorulmuş ve şu cevaplara 

ulaşılmıştır; %38’ sık sık, %45’ bazen, %8 nadiren ve %10 hiç. Bu 

araştırmada istismar ve ihmal olaylarını alt boyutlarını sıklığına ilişkin 

herhangi bir veri bulunmamaktadır. 

 Türkiye’de cinsel istismar ve ihmal suçlarının sadece %20’sinin rapor 

edildiği ve mağdurların ¾’ünün maruz kaldıkları bu deneyimi gizledikleri ifade 

edilmektedir. Bu tablo göz önüne alındığında toplumlarda ve dolayısıyla 

Türkiye’de cinsel istismarın yaygınlığı hakkındaki sayıların bildirilenlerin çok 

üstünde olduğu söylenebilir (Topçu, 1997, 30). 

 İzmir Sosyal Hizmetler Müdürlüğü (SHM) ve İzmir Baro'sunun 

katılımıyla oluşturulan İzmir Çocuk İstismarı Ekibi tarafından yapılmıştır bir 

başka çalışma istismar türlerinin sıklığı açısından bilgi verici olabilir. Bu 

çalışma sonucunda istismar ve ihmale uğramış 32 çocuktan; %85'inde 

(27/32) duygusal istismar ve ihmal, %66'sında (21/32) fiziksel istismar ve 

ihmal, %38'inde cinsel istismar ve ihmal belirlenmiştir. Çocuk istismar ve 

ihmali vakalarının tümüne duygusal istismar ve ihmal eşlik etmiştir 

(www.sosyalhizmetuzmani.org). 

 Mc Lutyre (1987, 134) tarafından öğretmenlerin istismarı tespit etme 

ve yasal sorumlulukları konusundaki bilgilerini öğrenmeyi amaçlayan bir 

araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada 440 öğretmenin sınıflarında istismar ve 

ihmale uğramış çocukların bulunup bulunmadığı sorusuna verdikleri yanıtlar, 
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istismar ve ihmalin sıklığını göstermeye yardımcıdır. Bu araştırmada 

öğretmenlerin %50 olumsuz cevap verirken, %33’ü meslek yaşamlarında 

böyle durumlarla karşılaştıklarını belirtmiş ve %17’ hiç rastlamadıklarını ifade 

etmiştir. 

 Kutchinsky (1999,165) tarafından yapılan bir başka araştırmada, genel 

nüfustaki çocuk cinsel istismarının yaygınlığına ilişkin; kadın katılımcıların 

%10-40, erkek katılımcıların %5-20’sinin çocukluk yada ergenlik döneminde 

en az bir defa cinsel istismar ve ihmal deneyini yaşamış olduğu sonucu yer 

almaktadır. Aynı araştırmada yukarıda verilen bulguların bir defaya özgü 

teşhircilik, çocuk tarafından reddedilen cinsel davranış önerileri, kısa bir süre 

cinsel bölgeye dokunma gibi durumları ifade ettiği belirtilmektedir. Zor 

kullanma ve uzun süreli tekrarlayan durumlara %1 oranında rastlandığı 

vurgulanmaktadır. 

 

 

Katılımcıların Öğrencilerin Aileleri Tarafından İstismarı ve İhmalinin 

Nedenlerine İlişkin Görüşleri 

 Katılımcıların öğrencilerin aileleri tarafından istismar ve ihmale 

uğramalarının nedenleri konusundaki belirtmiş oldukları görüşler fiziksel, 

duygusal ve cinsel istismar ve ihmal ana kategorilerine ayrılarak 

incelenmiştir. 

 Katılımcılar çocukların aileleri tarafından istismar ve ihmale 

uğramalarının çok çeşitli nedenlerinin olduğunu ifade etmektedir. Katılımcılar 

tarafından bu konuda belirtilen görüşlerin belirtilme sıklık ve yüzdeleri Tablo 

7’de yer almaktadır. 

 Tablo 7’de de görülebileceği gibi katılımcı görüşlerinin %22’si, ailelerin 

çocuklara uyguladıkları istismar ve ihmalinin eğitim düzeyinin düşük 

olmasından kaynaklandığı yönündedir. Katılımcıların hemen hemen hepsi bu 

noktada birleşmektedir. Katılımcılar eğitim düzeyi yüksek anne babaların 

daha çok araştırdıklarını, çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda doğru bilgilere 
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sahip olduklarını ve bu nedenle çocukların olumsuz davranışlarına akılcı 

şekilde müdahale ettiklerini belirtmektedir. Eğitim düzeyinin düşüklüğünü, 

sosyo-kültürel düzeyin düşüklüğüyle ilişkilendiren katılımcılar, böyle anne 

babaların çocuklarıyla ilgili sorunlarla baş etmekte yetersiz kaldıklarını ifade 

etmektedir. Bilir ve arkadaşları (1991, 51) tarafından yapılan çalışma da 

benzer bir sonucu ortaya koymuştur. Bu çalışmaya göre, hiç eğitim almamış 

anneler %37 oranında istismar ve ihmal uygularken, yüksek eğitimi olan 

annelerde bu oran %12’ye düşmektedir.    

 

Tablo 7. Yöneticilere Göre İstismar ve İhmalin Nedenleri   

Yönetici Görüşleri Frekans Yüzde 
(%) 

1. Eğitim düzeyinin düşük olması. 20 22 

2. Toplumun kültürel yapısı, gelenekler. 17 19 

3. Madde bağımlılığı, kişisel nitelikler. 16 18 

4. Maddi yetersizlikler, stres.  14 16 

5. Genç yaşta çocuk sahibi olmak. 9 10 

6. Çocukluk döneminde istismar ve ihmale maruz 
kalmak. 6 7 

7. Cinsel sağlığın bozuk olması. 5 6 

8. Sosyal güvenlik kurumlarının yetersizliği.  2 2 

9. Çocuk sayısının fazla olması. 1 1 

Toplam 90 100 

 

   

 Bu kategoride değerlendirilen ifadeler arasında iletişim becerilerinin 

yetersizliği de yer almaktadır. Katılımcılar eğitim düzeyi düşük kişilerin, 

çoğunlukla iletişim becerilerinden yoksun olduklarına değinmektedir. İletişim 

becerilerinin yetersiz olması, çoğu zaman kendilerini ifade etmekte ve 

çocuklarını anlamakta güçlük yaşayan anne babaların özellikle fiziksel 
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istismar olarak değerlendirilen davranışlar sergilemelerine neden 

olabilmektedir. Bir katılımcı bu doğrultudaki görüşünü şu cümlelerle ifade 

etmektedir; 

 Bu toplumda her zaman böyle. Konuşup anlaşmak yerine, kaba 
kuvvete başvurulur. Çocuğu dinlemeyi, anlamayı, anlatmayı 
beceremeyen anne babalar da işte böyle yapıyor. İletişim kurma 
özürlüleri için okullarda alt sınıflar oluşturulup konunun uzmanları 
eğitim vermeli bence. Okulun toplumsal görevleri de var… 

  

Toplumun kültürel yapısı ve geleneklerin ailelerin çocuğa istismar ve 

ihmal uygulamasının nedenlerinden olduğu görüşü tüm görüşlerin %19’unu 

oluşturmaktadır. Katılımcılar kişilerin doğumlarından itibaren yaşadıkları, 

gördükleri ve kendilerine öğretilen şeyleri yetişkinlik dönemlerinde 

uyguladıklarını belirtmiştir. Katılımcılara göre, çocukluk döneminden getirilen 

bu bilgi, kazanılmış davranış ve alışkanlıkların büyük bir bölümü toplumun ve 

geleneklerin izlerini taşımaktadır. Toplumların kültürel yapısı ve gelenekler, 

anne babaların çocuklarıyla olan ilişkilerini de büyük ölçüde düzenlemektedir. 

Örneğin, çocuğa yöneltilen fiziksel şiddet, bazı toplumlarda bir disiplin 

yöntemi olarak algılanmaktadır. Katılımcılar tarafından sıkça ifade edilen ve 

Türk Toplumunda da sıklıkla kullanılan “Kızını dövmeyen dizini döver” deyişi 

bu noktada açıklayıcılık arz etmektedir. Bir katılımcı bu konuda ki görüşünü 

şu cümlelerle ifade etmektedir; 

 Gelenekçi bir toplumuz biz. Anne babadan ve çevreden 
gördüğümüz, yaşadığımız şekilde devam ediyoruz hayata. Biraz 
da tembeliz. Fikir üretmiyor, yorum yapmıyor, okumuyoruz. Bize 
öğretileni yani görgümüzü süzmeden alıyor ve kendi 
çocuklarımıza da uygulayarak sürdürüyoruz. Dolayısıyla her 
zaman en kolayı seçiyoruz. Çocuğu dize getirmenin en kolay yolu 
ne şiddet, zor olanı ise dinlemek, anlamak ve bıkmadan 
anlatmak… 

 
 Katılımcı görüşlerinin %18’ini madde bağımlılığı ve kişisel niteliklerin 

istismar ve ihmalin nedenlerinden olduğu yönündedir. Madde bağımlısı olan 

kişilerin maddenin etkisinde oldukları süre içinde doğru düşünme yetilerini 

yitirdikleri ve bu nedenle çocuklarına fiziksel istismar uygulayabilecekleri 

belirtilmektedir. Katılımcılar madde bağımlılığının kişilerin yaşam tarzlarını 

sürekli etkilediği ve bu nedenle çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz 
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kalacakları görüşündedir. Anne babaların kişilik özellikleri ve buna bağlı 

psikolojik bozuklukların anne baba arasındaki ilişkinin sağlıklı yürümesini 

engelleyeceği vurgulanmaktadır. Katılımcılar bu sağlıksız ilişkinin bir sonucu 

olarak, istismar ve ihmal olaylarının gerçekleşebileceğini ifade etmektedir. 

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu (1995, 201) tarafından yapılan bir 

araştırmada alkol ve uyuşturucu tüketiminin istismar ve ihmali arttırıcı etkisi 

olduğu belirtilmektedir. 

 Katılımcı görüşlerinin %16’sı maddi yetersizlikler ve stresin, çocukların 

ailesi tarafından istismar ve ihmale uğramasına yol açabileceği yönündedir. 

Yaşam koşullarının kişilerde yol açtığı stres ve anne babaların bu stresle baş 

etmede başarısız olmalarının, çocuklara karşı tahammülsüzleşmelerine ve 

görevlerini yerine getirmemelerine yol açtığı belirtilmektedir. Katılımcılar anne 

babaların maddi yetersizliklerini bahane ederek, görevlerini ihmal ettiklerini 

belirtmektedir. Bir katılımcı bu durumu şöyle ifade etmektedir; 

 Veliye soruyorsun bahane hazır. Maddi sıkıntı içinde oldukları için 
yapamamışlar. İyi de her durumun nedeni maddi sıkıntı olamaz ki. 
Para yok et alamıyoruz diyorlar. O zaman sen de çocuğunun 
protein ihtiyacını karşılamak için mercimek yedir. İnsanlar yeter ki 
doğru olanı yapmak istesin, bir yolunu muhakkak bulurlar… 

 
 Katılımcılar maddi yetersizliklere bağlı olarak, ailenin yaşadığı konutun 

küçük olmasının da çocukların istismar ve ihmal edilmesine neden 

olabileceğini belirtmektedir. Katılımcılara göre, küçük konutlarda bireylere 

düşen yaşam alanlarının yetersiz olması, ailenin küçük bireyleri olan 

çocukların istismar ve ihmale uğrama olasılığını yükseltmektedir. Katılımcılar 

bu durumun, anne babanın mahremiyetini korumasına da zarar verdiğine ve 

çocuğun cinsel yönden ihmaline yol açabileceğine değinmektedir. Bu görüş 

Polat (2001, 257) tarafından da desteklenmekte, kalabalık ve az odalı evlerde 

yaşanması, çocuğun anne baba ya da kardeşle aynı odada ve yatakta 

kalmasının istismarı hazırlayıcı faktörlerden olduğu belirtilmektedir. Bir 

katılımcı bu konudaki görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir; 

 …Gerek anne baba, gerekse çocukları bireysel yaşam alanlarına 
ihtiyaçları var. Yani herkesin şöyle çekilip, kendi başına 
kalabileceği bir mekân. Ama bizim toplumumuz koşullarında 
genellikle bu durum söz konusu değil. Herkes iç içe, her şey bir 
arada yaşanıyor, özel hayat yok…  
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 Genç yaşta çocuk sahibi olmak ve mutsuz evliliklerin çocuk istismarı 

ve ihmaline neden olduğu görüşü, katılımcı görüşlerinin %10’unu 

oluşturmktadır.  Katılımcılar çocuk sahibi olmanın çok büyük bir sorumluluk 

getirdiğini ve bireylerin gençlik dönemlerinde bu büyük sorumlukla başa 

çıkmakta zorlana bileceklerini belirtmektedir. Katılımcılara göre, genç yaştaki 

anne babalar bilgi ve deneyim açısından da yetersiz oldukları için çocuk 

bakımı ve eğitimi konusunda güçlük çekebilir. Özellikle yakın çevresinde 

yardımcı olabilecek kişilerin bulunmaması, genç anne babaların çocukları 

olumsuz etkileyecek davranışlar sergilemesine neden olmaktadır. Katılımcılar 

deneyimsizlik ve yalnızlığın, genç anne babaların, çocuğun eğitimi, 

beslenmesi, korunması gibi konularda hata yapmalarına neden olduğu 

görüşündedir.  

 Katılımcı görüşlerinin %7’si çocukluk döneminde istismar ve ihmale 

maruz kalmış kişilerin, çocuk istismar ve ihmalcisi olabileceği yönündedir. 

Katılımcılar çocukluk döneminde yaşanmış olayların kişilerde derin izler 

bıraktığını, özellikle ruh sağlığının olumsuz yönde etkilendiğini belirtmektedir. 

Katılımcılara göre, çocuklar için anne babalar örnek teşkil etmekte ve 

çocuklar anne baba davranışlarının her zaman doğru olduğu görüşüyle 

büyümektedir. Bu nedenle çocuklukta kendilerine uygulanan davranışları, 

yetişkinlikte kendi çocuklarına uygulamaları söz konusu olabilmektedir. 

Katılımcılara göre, ailesi tarafından disipline edilme gerekçesiyle fiziksel 

istismar ve ihmale uğramış bir kişinin, aynı yöntemi kendi çocuğuna da 

uygulamaktan çekinmemesi olasılığı yüksektir. Bu durum özellikle cinsel 

istismar ve ihmal için de belirtilmiştir. 

 Çocuklara yönelik cinsel istismar ve ihmal uygulayan kişilerin cinsel 

sağlığının bozuk olması görüşü, katılımcı görüşlerinin %6’sını 

oluşturmaktadır. Katılımcılar bu durumdaki kişilerin normal bir cinsel yaşama 

sahip olamadıkları için, bu şekilde davranışlar sergiliyor olabileceklerini 

belirtmektedir. Katılımcılara göre, fizyolojik bozukluklar neticesinde 

karşılaştıkları cinsel sorunları aşamamış ve bu duruma bir de psikolojik 

sorunları eklemiş kişilerin, çocuklara yönelik cinsel istismar ve ihmal 

uygulaması mümkün olabilmektedir.   
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 Çocuğu koruyan kurumların yetersiz olmasının çocukların aileleri 

tarafından istismar ve ihmale uğramalarının nedeni olduğu görüşü, katılımcı 

görüşlerinin %2’sini oluşturmaktadır. Katılımcılar ailelerin çocuklarına karşı 

yasal sorumluluklarının da olduğunun, çocuklarına zarar verdikleri zaman 

yasalar önünde suçlu duruma düşeceklerinin bilincinde olmadığını 

belirtmektedir. Ancak bu duruma yeterince yasal düzenlemenin olmaması, 

çocuğu koruyan ve gözeten kurumların yetersiz olmasının neden olduğu 

belirtilmektedir. Mevcut sosyal hizmet kurumlarının yetersizliği ve işleyişinde 

büyük aksaklıklar olduğuna değinen katılımcılar, bu kurumlara alınan 

çocukların ailelerinden korunmaya çalışılırken daha kötü koşullarla 

karşılaşabileceklerini belirtmektedir. Bir katılımcı bu konuda ki görüşünü şu 

şekilde ifade etmektedir; 

 Devlet çocuğu yeterince koruyamıyor. Çocuğu koruyan daha 
ciddi, daha fazla kurumun ve yasal dayanağın olması gerekir. Bu 
kurumlar bizim ülkemizde çok yetersiz. Çocuk devletin bir 
vatandaşı olmaktan öte, ailenin bir malı gibi görülüyor. Aileler 
rahatça, “çocuk benim sana ne?” diyebiliyor…    

  
 Bir katılımcı ailelerin çocuklarını istismar ve ihmal etmesinin nedeni 

olarak çocuk sayısının fazla olmasını belirtmektedir. Katılımcılara göre 

ailelerdeki çocuk sayısı attıkça, o çocukların istismar ve ihmale uğrama 

olasılıkları da yükselmektedir. Katılımcılar anne babaların tahammül gücü, 

sevgisi ve ilgisinin adeta çocuk sayısına bölündüğünü, bu nedenle genellikle 

üç ve üzerinde çocuk sahibi olan ailelerde istismar ve ihmal olaylarının 

arttığını belirtmektedir. Kars (1999, 97) tarafından da ailedeki çocuk sayısı 

arttıkça çocuğun aile tarafından istismar ve ihmale uğrama sıklığının da arttığı 

belirtilmektedir. Bilir ve arkadaşları (1991, 51) tek çocuklu ailelerde istismar ve 

ihmal durumunun %24.4, iki veya üç çocuklu ailelerde %32.6, dört veya daha 

fazla çocuklu ailelerde ise %35.6 oranında olduğu bulgusuna ulaşmıştır.   

 Zeytinoğlu tarafından 1999 yılında yapılan bir araştırmada (120), 

çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili olarak, eğitim eksikliği, ekonomik 

yetersizlikler, bireysel özellikler, geleneksel değer yargıları, sağlık ve sosyal 

hizmet kurumlarının yetersizliği, toplumsal değişme, yasal eksiklikler, 

yasaların uygulanmaması gibi nedenlere ulaşılmıştır. 
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 Sözduyar (1989, 65) tarafından yapılan araştırmada öğretmenler 

çocuk istismarı ve ihmalinin nedenleri olarak şu durumları ifade etmiştir; 

eğitim eksikliği (%68), ekonomik yetersizlikler (%62), istismar edenin bireysel 

özellikleri (%52), geleneksel değer yargıları (%43), toplumdaki sağlık ve 

sosyal hizmet kurumlarının yetersizliği (%6), toplumsal değişme (%5), 

yasaların eksikliği (%2). 

 Tercan (1995, 31-148) tarafından çocuk istismarı ve ihmalinin 

nedenleri şu şekilde ifade edilmektedir: 

1. Sosyo-ekonomik nedenler 

2. Anne babanın eğitim düzeyinin düşük olması 

3. Çocuk gelişimi ve yetiştirmeye ilişkin bilgilerin yetersiz oluşu 

4. Ailedeki çocuk sayısı 

5. Anne babaların yaşlarının küçük olması 

6. Anne babaların çocukken istismar ve ihmale maruz kalması 

7. Kısıtlı bir sosyal çevre 

8. Evlilik ile ilgili problemler, aile içindeki etkileşimsel ilişkiler 

9. Anne babanın madde bağımlısı olması 

10. Çocuğun özellikleri(Engelli olması, istenmemiş olması) 

 

Katılımcıların Öğrencilerin Aileleri Tarafından İstismar ve İhmal 

Edilmelerinin Önlenmesinde Başvurdukları Mevcut Önleme Stratejileri 

 Yöneticilerin görev yaptıkları okullarda öğrencilerin aileleri tarafından 

istismar ve ihmal edilmesinin önlenmesi için başvurdukları önleme stratejileri 

ile ilgili yöneltilen soruya verildikleri cevaplar Tablo 8’de yer almaktadır.  

 Katılımcı görüşlerinin %43’ü, ailelerin bilgilendirilmesinin, görev 

yaptıkları okullarda öğrencilerin aileleri tarafından istismar ve ihmal 

edilmesinin önlenmesi için uyguladıkları stratejilerden olduğu yönündedir. 
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Katılımcılar yıl içerisinde ailelere yönelik düzenli olarak bilgilendirme 

toplantıları yapıldığını ve bu toplantıların bir kısmının çocuk istismarı ve 

ihmali ile ilgili olduğunun belirtmektedir. Ailelere yönelik bu bilgilendirme 

toplantılarının bir kısmı okulun rehber öğretmeni tarafından yapılırken, bir 

kısmı için de üniversitelerle işbirliği yapılarak konunun uzmanlarının katılımı 

ile yapılmaktadır. Ailelerin bilgilendirilmesi için toplantılar dışında, çocuk 

istismarı ve ihmali ile ilgili bilgilendirme notlarının hazırlanarak, ailelere 

göndedirildiği belirtilmektedir. Katılımcılara göre çocuk istismarı ve ihmalinin 

önlenmesinde en etkili yol ailelerin konu ile ilgili bilgilendirilmesidir. 

Katılımcıların tümü bu görüşte birleşmiştir. 

 

Tablo 8. Yöneticiler Tarafından Uygulanan Aile İçi İstismar ve İhmali Önleme 

Stratejileri  

Yönetici Görüşleri Frekans Yüzde 
(%) 

1. Ailelerin bilgilendirilmesi. 19 40 

2. Öğretmenlerin bilgilendirilmesi. 10 21 

3. Öğrencilerin bilgilendirilmesi. 8 17 

4. Öğrenci ve eğitim personeli ilişkisinin 
güçlendirilmesi.  6 13 

5. Ev ziyaretleri yapılması. 4 9 

Toplam 47 100 

 

   

 Çocuk istismar ve ihmalinin önlenmesi için öğretmenlerin 

bilgilendirilmesi görüşü katılımcı görüşlerinin %20’sini oluşturmaktadır. 

Katılımcılar çocuk istismarı ve ihmalinin belirlenmesinde öğretmenlerin kilit rol 

oynadıklarını belirtmektedir. Ancak öğretmenlerin istismar ve ihmale uğrayan 

öğrencileri belirleyebilmesi için konu hakkında doğru ve ayrıntılı bilgiye sahip 

olmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Bu nedenle öğretmenlere yönelik,  çocuk 
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istismarı ve ihmali konusunda toplantılar düzenlendiği ve özel olarak 

hazırlanmış bilgilendirme notlarının dağıtıldığı ifade edilmektedir.  

 Bu noktada belirtilen katılımcı görüşlerinin %16’sı öğrencilerin 

bilgilendirilmesi şeklindedir. Katılımcılara göre, çocuklar yaşantılarının olumlu 

ya da olumsuz olduğunu, çoğu zaman o yaşantıyla ilgili bilgi sahibi 

olduklarında ayırt edebilmektedir. Katılımcılar çoğu zaman çocukların, 

ailelerin kötü muamelelerinden kendilerinin sorumlu olduğunu düşündüklerini 

belirtmektedir. Katılımcılar, öğrencilerin çocuk istismarı ve ihmali konusunda 

bilgilendirilmelerinin, bu konuda düştükleri yanılgıyı ortadan kaldıracağına, 

kendilerinin korumalarını sağlayacağına inanmaktadır. 

 Katılımcı görüşlerinin %12’si, öğrenci ve eğitim personeli ilişkisinin 

güçlendirilmesinin, çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi için uygulanan 

stratejilerden biri olduğu yönündedir. Katılımcılar eğitim personelinin 

öğrencilerin güvenini kazanmasının, öğrencilerin yaşadıkları olumsuzlukları 

kendilerine iletmelerine ve onlardan yardım isteyebilmelerine olanak 

sağlayacağına inanmaktadır. Bu nedenle öğrenciler ile okulda görev yapan 

öğretmen ve yöneticiler arasında güven esasına dayalı güçlü bir ilişkinin 

olması önem arz etmektedir.  

 Katılımcılardan %8’i tarafından belirtilen görüş, çocukların aileleri 

tarafından istismar ve ihmale uğramasının önlenmesi için uygulanan 

stratejilerden bir diğerinin, yönetici ve öğretmenlerin yaptıkları ev ziyaretleri 

olduğu yönündedir. Öğrencilerin ev ortamında aileleri ile olan ilişkilerinin daha 

doğru ve ayrıntılı olarak gözlenebileceğini belirten katılımcılar, ev ziyaretleri 

esnasında çocuk istismarı ve ihmali sayılabilecek durumlarla karşılaştıklarını 

ifade etmektedir. Katılımcılara göre, belirledikleri istismar ve ihmal olaylarına 

müdahale edilmesinden sonra yapılan ev ziyaretleri de, mevcut olumsuz 

koşulların ortadan kalkıp, istismar ve ihmalin bitip bitmediğinin kontrol 

edilmesi açısından önem taşımaktadır. 
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 Katılımcıların Ailelerin Öğrencileri İstismarı ve İhmalinin 

Önlenmesine İlişkin Önerileri 

 Katılımcılara ailelerin öğrencileri istismar ve ihmal etmelerinin 

önlenmesi için ne gibi önerilerde bulunacakları sorulmuş. Katılımcılardan biri 

dikkat çekici olduğu düşünülen şu görüşü ifade etmektedir; 

 …Bu konuda uyguladığım stratejiler dışında bir önerim olsa zaten 
kendim uygulardım. Bizim bu okulda gerçekleştirdiğimiz çabalar 
dışında bir uygulama pratikte uygulanamaz bence. Zaten okulların 
ne gücü, ne de uzmanlığı bunu önlemeye yetmez…    

 
 Bu konuda katılımcılar tarafından belirtilen diğer görüşlerin sıklıkları ve 

yüzdeleri Tablo 9’da verilmektedir. 

 

Tablo 9. Yöneticilerin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesine İlişkin 

Önerileri 

Yönetici Görüşleri Frekans Yüzde 
(%) 

1. Eğitimlerin zorunlu ve sürekli olması. 10 50 

2. Okullarda rehber öğretmenlerin sayısının 
arttırılması. 7 35 

3. Okulların gücünün arttırılması. 3 15 

Toplam 20 100 

 

 Katılımcı görüşlerinin %50’si okullarda veli, öğretmen ve öğrencilere 

yönelik konu ile ilgili eğitim verilmesini zorunlu hale getirilmesidir. Katılımcılar 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çocuk istismarı ve ihmalini 

önlenmesine yönelik stratejiler belirlenmesi ve bu stratejiler doğrultusunda 

okullarda eğitim programlarını düzenlenmesini önermektedir. Okullarda hali 

hazırda uygulanmakta olan bilgilendirme toplantılarının bile yararlı olduğuna 

değinen katılımcılar, düzenli eğitim programlarının çocuk istismarı ve 

ihmalinin önlenmesinde çok etkili olacağını belirtmektedir. Katılımcılara göre, 

aile, öğretmen ve öğrencilere bu konuda verilen eğitim çalışmaları uzman 
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denetimi ve çoğu zaman katılımında gerçekleştirilmelidir. MEB tarafından 

üniversitelerle işbirliği yapılması ve konunun uzmanlarının bu çalışmalara 

katılmasının gereği vurgulanmaktadır.       

 Okullarda rehber öğretmenlerin sayısının arttırılması görüşü, katılımcı 

görüşlerinin %35’ini oluşturmaktadır. Katılımcılar çocuk istismarı ve ihmalinin 

belirlenmesi ve önlenmesinde rehber öğretmenlerin önemli bir rol üstlendiğini 

ifade etmektedir. Rehber öğretmenlerin, risk grubundaki aileleri önceden 

belirleyip, istismar ve ihmaller oluşmadan engelleyebileceği 

vurgulanmaktadır. İlköğretim okullarında 6, 7 ve 8. sıınflardaki öğrenci sayısı 

150 ve altında ise bir, 150-499 ise iki, 500-999 ise üç, 1000-1499 ise dört, 

1500-1999 ise beş ve 2000 öğrenciden sonra her 100 öğrenci için bir rehber 

öğretmen görevlendirilmektedir (MEB Norm Kadro Yönetmeliği). Ancak bu 

sayılar katılımcılar tarafından yetersiz bulunmaktadır. Okullarda 

görevlendirilen rehber öğretmenlerin sayısındaki artışın, öğrencilerle daha 

uzun sürelerde ve daha sık ilgilenilmesi anlamına geldiğini belirten 

yöneticiler, bu durumun çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesinde önemli 

olduğunu ifade etmektedir. 

 Okulların gücünün arttırılması görüşü, katılımcı görüşlerinin %15’ini 

oluşturmaktadır. Katılımcılar okulların rehberlik servisi tarafından veliye 

yapılan uyarı ve yönlendirmelerin yalnızca tavsiye niteliği taşıdığı, herhangi 

bir bağlayıcılığının olmadığını ifade etmektedir. Örneğin bir uzmandan yardım 

alması konusunda uyarılan bir velinin, bu uyarının yasal bağlayıcılığı 

olmadığı için genellikle dikkate almadığı belirtilmektedir. Katılımcılar bu 

konuda yapılacak yasal düzenlemelerle okulların etkililiğinin arttırılması 

gerektiğini ifade etmektedir. Bu konuda belirtilen bir diğer durum istismar ve 

ihmal olaylarının bildirileceği kurumların yetersizliği ve okullar tarafından 

yapılan bu ihbarların genellikle dikkate alınmamasıdır. Katılımcılara göre, 

okulların bu konuda yetkileri arttırılmalı, çocuk istismarı ve ihmalinin 

önlenmesi konusundaki önemi dikkate alınarak olanakları iyileştirilmelidir.    
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IV. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Bu bölümde araştırmada ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlara 

dayanılarak geliştirilen öneriler yer almaktadır. 

 

Sonuçlar 

 Katılımcıların tümü aile tarafından çocuğa fiziksel şiddet 

uygulanmasını fiziksel çocuk istismarı ve ihmali olarak değerlendirmektedir. 

Çocuğun sağlığına, beslenmesine, giyimine ve kendisinin ve içinde 

bulunduğu ortamın temizliğine gereken önemin verilmemesi katılımcılar 

tarafından belirtilen fiziksel istismar ve ihmal olaylarıdır. Katılımcılar çocuğun 

güvenliğinin sağlanmaması, terk edilmesi ve anne baba dışında bir yakınıyla 

yaşamaya mecbur bırakılmasını da fiziksel çocuk istismarı ve ihmali olarak 

değerlendirmektedir. Bu noktada bir katılımcı, çocuk sahibi olma kararından 

itibaren gereken önlemlerin alınması, gereken özenin gösterilmesini de 

fiziksel çocuk istismarı ve ihmali olarak değerlendirdiğini ifade etmektedir. 

 Katılımcıların tamamı çocuğa iyi bir aile ortamını sağlanmamasını 

duygusal çocuk istismarı ve ihmali olarak değerlendirmektedir. Bu noktada, 
çocuğun öz niteliklerine, duygu ve düşüncelerine saygı gösterilmemesi, 

çocuğun hakarete uğraması, aşağılanması, bazı dağa üstü güçler, çeşitli 

meslek grupları v.b. ile korkutulması, çocuğun çalıştırılması, gelir kaynağı 

olarak kullanılması ve çocuğun sosyalleşmesinin, özgüven geliştirmesinin, 

aşırı otoriter veya korumacı bir yaklaşımla engellenmesi katılımcılar 

tarafından belirtilen diğer duygusal istismar ve ihmal davranışlarıdır. Çocuğun 

formal eğitimine gereken önemin verilmemesi, çocuğa kapasitesinin üstünde 

sorumluluk verilmesi, angarya yüklenmesi, çocuğun sevgi ihtiyacının 

karşılanmaması, çocukla yeterince vakit geçirilmemesi, çocuğun suça itilmesi 
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ve anne babanın çocuk için doğru bir model olmaması, yaşam stresini 

çocuğa yansıtması duygusal istismar ve ihmal olarak değerlendirilen 

davranışlar olarak ifade edilmiştir.  

 Okul yöneticilerinin fikirlerini ifade etmekte en çok zorlandıkları konu 

cinsel çocuk istismarı ve ihmalidir. Bu konuda ifade edilen görüşler diğer 

istismar ve ihmal türlerine kıyasla daha az ve yüzeyseldir. Okul yöneticileri 

çocuğun cinsel yönden kullanılması, çocuğun cinsel yönden kullanılmasına 

göz yumulması ve çocuğun cinsel gelişimine zarar verilmesini ailelerin 

çocuğa yönelttikleri cinsel istismar ve ihmal davranışları olarak belirtmektedir. 

 Okul yöneticilerinin görev yaptıkları okullarda, çocukların aileleri 

tarafından istismar ve ihmal edilmesiyle karşılaşma sıklıkları çeşitlilik 

göstermektedir. Yöneticilerin yaklaşık yarısı fiziksel istismar ve ihmal 

olaylarıyla çok sık karşılaşıldığına (hemen hemen her gün), bir kısmı az 

(ayda bir veya iki defa) veya çok az karşılaştığına(yılda bir yada iki defa) 

ilişkindir. Bir okul yöneticisi ise hiç karşılaşmadığını ifade etmektedir.  

Katılımcılar duygusal istismar ve ihmal olaylarıyla daha sık sıklıklardan 

karşılaşmaktadır. Katılımcıların yarısından fazlası duygusal istismar ve ihmal 

olaylarıyla çok sık karşılaştığını (hemen hemen her gün) belirtmektedir. 

Duygusal istismar ve ihmalle karşılaşmadığını ifade eden katılımcı 

bulunmamaktadır. Katılımcıların cinsel istismar ve ihmal olaylarıyla 

karşılaşma sıklıkları, fiziksel ve duygusal istismar ve ihmalle karşılaşma 

sıklıklarıyla tezat oluşturmaktadır. Katılımcı görüşlerinin yarısından fazlası 

aile içi cinsel istismar ve ihmal olaylarıyla hiç karşılaşılmadığına ilişkindir. Bir 

katılımsı ise çok sık karşılaştığını belirtmektedir.   

 Katılımcıların çoğunluğunun üzerinde birleştikleri bir diğer ortak görüş; 

çocuk istismar ve ihmalinin nedenlerinden birinin eğitim eksikliği olduğudur. 

Toplumun kültürel yapısı, madde bağımlılığı ve maddi yetersizlikler, çocuk 

istismarı ve ihmalinin katılımcılar tarafından sıklıkla belirtilen diğer 

nedenlerindendir. Katılımcılar, genç yaşta çocuk sahibi olmak, çocukluk 

döneminde istismar ve ihmale maruz kalmak, cinsel sağlığın bozuk olması, 

sosyal güvenlik kurumlarının yetersizliği ve çocuk sayısının fazla olmasının 
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da ailelerin çocukları istismar ve ihmal etmelerine neden olabileceğini ifade 

etmektedir.  

 Araştırma sonunda okullarda çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi 

için bazı çalışmalar yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Okul yöneticilerin 

tarafından en sık ifade edilen çocuk istismarı ve ihmalinin önlenme stratejisi, 

ailelerin bilgilendirilmesidir. Öğretmen ve öğrencilerin bilgilendirilmesi 

üzerinde önemle durulan önleme stratejilerindendir. Katılımcılara göre, 

öğrenci ve eğitim personeli ilişkisinin güçlendirilmesi ve ev ziyaretleri 

yapılması ailelerin çocuklarını istismar ve ihmal etmelerini önleyebilecek 

çalışmalardandır. 

 Katılımcılar okullarda aile, öğrenci ve eğitim personeli için uygulanan 

eğitimlerin yetersiz ve az sayıda olduğuna, hatta birçok okulda hiç 

uygulanmadığına değinmektedir. Katılımcılar çocuk istismarı ve ihmalinin 

önlenebilmesi için bu eğitimlerin zorunlu ve sürekli olmasını önermektedir. 

Çocuk istismar ve ihmalinin önlenmesi için katılımcıların bir diğer önerisi, 

okullarda görev yapan rehber öğretmen sayısının arttırılmasıdır. Katılımcılar 

tarafından getirilen bir başka öneri ise okulların bu konuda yetkilerini 

arttırılması, ihbarlarının dikkate alınması, kısaca çocuk istismarı ve ihmalinin 

önlenmesi konusunda daha etkili kurumlar haline getirilmesidir.  

 

Öneriler 

1. Okul yöneticileri, törenlerde ve ders aralarında koridor ve okul 

bahçesi gibi alanlarda sık sık öğrenciler ile beraber olmaya ve 

onları gözlemlemeye vakit ayırmalıdır. 

2. Okul yöneticileri rehberlik servisiyle haftalık toplantılar düzenlemeli 

ve rehberlik servisi tarafından kendilerine bildirilen istismar ve 

ihmal riski taşıyan öğrenciler ve onların aileleriyle yakından 

ilgilenmelidir.  

3. Okul yöneticileri çocuk istismarı ve ihmali konusunda düzenlenen 

bilgilendirme toplantılarından, öğretmenler için düzenlenenlere 
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kesinlikle katılmalı, aileler için düzenlenen toplantılara da katılmak 

için çaba harcamalıdır. 

4. Okul yöneticileri okullarda çocuk istismarı ve ihmali konusunda 

öğretmen, öğrenci ve veliler için düzenlenen bilgilendirme 

toplantılarının önemine inanılmalı ve özellikle üniversitelerden 

uzmanların katılımı için çaba harcanmalıdır. 

5. Okul yöneticileri çocuk istismarı ve ihmali konusunda riskli görülen 

veya bu konuda şüphelenilen ailelere yapılan ev ziyaretlerine 

kesinlikle katılmalıdır.  

6. Çocuk istismarı ve ihmali konusunda okullarda velilerin 

bilgilendirilmesi için MEB tarafından, belirli bir programa 

bağlanmış, uzmanların da katılımı sağlanan eğitimler 

düzenlenmelidir.  

7. Çocuk istismarı ve ihmali konusu MEB’nın hizmet içi eğitim 

programına dâhil edilerek, yönetici ve öğretmenlerin yararlanması 

sağlanmalıdır. 

8. Öğrencilere haklarının ve kendilerini koruma yöntemlerinin 

öğretildiği bir ders veya birden fazla ders kapsamında yer alacak 

konular MEB tarafından özellikle ilköğretim programına dâhil 

edilmelidir. 

9. Okullarda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı, 

kurum tarafından görevlendirilmiş uzmanların çalıştığı, çocuk 

istismarı ve ihmalini önleme büroları kurulmalıdır. 

10. Okullarda rehber öğretmenlerin çocuk istismarı ve ihmali 

konusunda risk grubunda olan aileleri belirlemesi, takip etmesi ve 

bu çalışmaları düzenli olarak raporlaştırıp okul yönetimine sunması 

zorunlu hale getirilmelidir. Bu raporların dördüncü öneride 

tanımlanan bürolar üzerinden üçüncü öneride belirtilen şube 

müdürlüğüne ulaşması sağlanmalıdır.  

11. MEB tarafından alt yapı ve uzman desteği de sağlanarak, okul 

yöneticilerinin sürekli bağlı kalıp, destek alabildikleri bir forum 
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sayfası oluşturulmalıdır. Bu forum sayfasında okul yöneticilerinin 

çocuk istismarı ve ihmali konusunda meslektaşlarıyla bilgi 

paylaşımı ve fikir alış verişinde bulunmaları sağlanmalıdır. 

12. Kamu sektöründe çalışan eğitim işgörenlerinin çocuk istismarı ve 

ihmali olaylarının bildirilmesi konusunda devlet memuru olmaktan 

kaynaklı sorumlulukları yasal düzeyde arttırılıp, istismar ve ihmal 

olaylarının bildirilmesi yasal olarak zorunlu hale getirilmelidir.  

13. Çeşitli disiplinlerden araştırmacılar tarafından çocuk istismarı ve 

ihmali konusunda çok daha fazla sayıda bilimsel nitelikli çalışma 

yapılmalı, bu çalışmaların düzenli ve bir arada yayınlanabileceği 

süreli yayınlar oluşturulmalıdır. 
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EK-1 ÖĞRENCİLERİN AİLELERİ TARAFINDAN İSTİSMARI VE İHMALİNE 

İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞME FORMU 

 Sayın okul yöneticisi,  
 Zamanımızın büyük bir bölümünü beraber geçirdiğimiz çocukların son derece 
kolay zarar görebilen, bu nedenle çok itinalı korunması gereken varlıklar olduğu aşikardır. Bu 
çalışma bu noktadan hareketle, okul gibi kendine özgü dinamikleri olan bir sistemde, sorun 
çözme görevini üstlenmiş yöneticilerin, çocuk istismar ve ihmali sorununu da belirleyip, 
çözüm yolları oluşturabilecek odak kişiler olduğu düşüncesiyle yapılmıştır.   
 Bu araştırmanın amacı, kamu ilköğretim okullarında görev yapan siz 
yöneticilerin, çocukların aileleri tarafından istismar ve ihmaline ilişkin görüşlerini ortaya 
koymaktır. 
 Bu görüşme ile elde edilen bilgiler, yalnızca araştırma için kullanılacaktır. 
 Samimiyetiniz ve katkılarınız için teşekkür ederim. 
 
   FİLİZ ERGİNER 
       Eryaman Bahar İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı 
         Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü  
                          Yüksek Lisans Öğrencisi 

   
BÖLÜM I 

KİŞİSEL BİLGİLER  

1. Cinsiyetiniz    1 (  ) Kadın               2 (  ) Erkek 

2. Yaşınız          1 (  ) 25 ve altı          2 (  ) 26-35 

                                3 (  ) 36-45               4 (  ) 46-55 

                                5 (  ) 56 ve üzeri 

3. Kaç yıldır yöneticilik yapmaktasınız?          

                              1 (  ) 1-5 yıl                2 (  ) 6-10 yıl 

                              3 (  ) 11-15 yıl           4 (  ) 16 ve üzeri 

4. Eğitim Yönetimi alanında bir eğitim aldınız mı? 

         1 (  ) Evet                 2 (  ) Hayır 

5. Cevabınız “Evet” ise bu eğitimin türünü belirtiniz. 

                              1 (  ) Seminer-Kurs   

                              2 (  ) Lisans Eğitimi    

                              3 (  ) Lisans Üstü 

6. Çalıştığınız okulda kaç yıldır yöneticilik yapmaktasınız? 

                                1 (  ) 1-5 yıl           2 (  ) 6-10 yıl 

                              3 (  ) 11-15 yıl       4 (  ) 16 ve üzeri 
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BÖLÜM II 

1. Ailelerin öğrencilere yönelik ne tür davranışlarını çocuk istismarı ve ihmali 
olarak değerlendirmektesiniz? 

 
 ………………………………………………………………………………………………….
. 

2. Ailelerin öğrencilere yönelik istismar ve ihmal olaylarıyla ne sıklıkta 
karşılaşmaktasınız? 

a) Fiziksel istismar ve ihmal olaylarıyla ne sıklıkta karşılaşmaktasınız? 

 ………………………………………………………………………………………………….
. 

b) Duygusal istismar ve ihmal olaylarıyla ne sıklıkta karşılaşmaktasınız? 

 ………………………………………………………………………………………………….
. 

c) Cinsel istismar ve ihmal olaylarıyla ne sıklıkta karşılaşmaktasınız? 

 ………………………………………………………………………………………………….
. 

3. Görev yaptığınız okulda öğrencilerin aileleri tarafından istismarı ve 
ihmalinin nedenlerine ilişkin görüşlerinizi lütfen belirtiniz. 

 ………………………………………………………………………………………………….
. 

4. Görev yaptığınız okulda öğrencilerin aileleri tarafından istismar ve ihmal 
edilmelerinin önlenmesinde başvurduğunuz mevcut önleme stratejileri 
nelerdir? Lütfen belirtiniz. 

 
 ………………………………………………………………………………………………….
. 

5. Görev yaptığınız okulda ailelerin öğrencileri istismarı ve ihmalini 
önlenmesine ilişkin önerileriniz nelerdir? Lütfen belirtiniz. 

 
 …………………………………………………………………………… 

 


